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Sammanfattning  

 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen som drabbar unga kvinnor, och flera 

hundra kvinnor under fyrtio år får diagnosen varje år. Denna studie har valt att belysa 

unga kvinnors upplevelser av att drabbas, då dagens forskningsläge framförallt belyser 

äldre kvinnors upplevelser. Denna studie är gjord på kvinnor mellan 29-50 år. Orsaken 

till bröstcancer är idag inte klarlagd, men det finns teorier om vad som kan påverka 

uppkomsten. Att drabbas av bröstcancer som ung påverkar hela kvinnans livssituation 

och det sker en rad kroppsförändringar i samband med behandlingen. Syftet med 

studien är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer.               

Uppsatsen är en litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats. Materialet har analyserats 

enligt Evans (2002) modell för kvalitativ innehållsanalys. Utifrån denna analys arbetade 

författarna fram tre huvudteman och sju subteman. Resultatet visar att kvinnor som i 

tidig ålder drabbas av bröstcancer upplever en rad förändringar både kroppsliga och 

psykiska. Många kvinnor i studien beskriver en förlust av kvinnlighet, dels på grund av 

det förlorade bröstet samt att de flesta av kvinnorna fråntas förmågan att kunna skaffa 

biologiska barn i samband med behandlingen. Resultatet visar även att det finns en stor 

oro för hur familjen ska hantera situationen. Diskussionen belyser framförallt hur viktigt 

det är för sjuksköterskor att se varje människas specifika behov av omvårdnad och 

information, samt att lindra lidande och öka välbefinnande. Diskussionen redogör även 

för vilka områden som det enligt författarna borde forskas mer på i framtiden för att öka 

förståelsen för dessa kvinnor.  
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INLEDNING 

Dagens forskning är framför allt gjort på äldre kvinnor, därför har vi valt att i denna 

studie belysa yngre kvinnors upplevelser av att drabbas, då det finns lite forskning gjord 

på denna patientgrupp. När vi började diskutera val av uppsatsämne var bröstcancer en 

sjukdom som en av oss författare upplevt på nära håll, inte som personligt drabbad av 

sjukdomen, men som nära anhörig. Att se hur denna sjukdom kan påverka en ung 

kvinna och till och med ta livet ifrån henne, väckte vår undran om hur unga kvinnor 

upplever det att drabbas av bröstcancer. Det är viktigt att ha kännedom om vad dessa 

kvinnor kan ha med sig för erfarenheter kring sjukdomen och behandlingen av denna, 

för att kunna bemöta kvinnorna på bästa sätt. Vi vill beskriva deras upplevelser av en 

förändrad livssituation i samband med bröstcancer. Genom att undersöka detta ämne 

hoppas vi kunna bidra till en ökad kunskap för sjuksköterskor, så att de kan bidra till att  

öka dessa kvinnors välbefinnande.  

 

 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och cirka 7000 

kvinnor i Sverige får diagnosen varje år, varav 5% är yngre än fyrtio år (Holmberg, 

2009 & Nystrand 2010).  

Orsaken till bröstcancer är inte klarlagd men det finns teorier om att den uppstår genom 

ett komplicerat samspel mellan många olika faktorer. Hormoner spelar en stor roll vid 

uppkomsten av bröstcancer, östrogen och progesteron är två kvinnliga hormoner som 

påverkar bröstkörteln. Cirka 70-80% av bröstcancertumörerna är hormonkänsliga och är 

beroende av östrogen för att växa. Forskning har visat att kvinnor som får sin 

menstruation i tidig ålder och går in i sin menopaus sent löper större risk att drabbas av 

sjukdomen då de har fler menstruationer. Kvinnor som äter p-piller eller genomgår 

hormonbehandling med östrogen löper också större risk att drabbas av bröstcancer. 

Fetma och dålig kondition är negativa livsstilsfaktorer som ökar uppkomsten, medan 

träning har en skyddande effekt. En riskfaktor som inte går att påverka är sjukdomens 

ärftlighet. Det har visat sig att kvinnor som har en syster eller mamma som haft 

sjukdomen löper två till tre gånger högre risk att drabbas. Av de kvinnor som har denna 

ärftliga faktor, får ca 10% av dessa kvinnor bröstcancer i yngre år. Ju tidigare en 

bröstcancer upptäcks desto bättre är både behandlingsmöjligheterna och prognosen 

(Nystrand, 2010; Järhult & Offenbartl, 2006).    

   

Cancer uppstår då kroppens celler nybildas samtidigt som de gamla cellerna inte dör. 

Denna ohämmade celltillväxt bildar till slut en tumör. Bröstcancertumörens vanligaste 

lokalisation är i bröstets mjölkgångar. Bröstcancer kan sprida sig via kroppens 

lymfsystem, så kallad metastasering. Vanligast är att det sprids till lymfkörtlarna i 

armhålan och sedan vidare till andra delar av kroppen (Holmberg, 2009).  

 

Diagnosen bröstcancer ställs oftast med hjälp av mammografi och en noggrann klinisk 

undersökning, vilket innebär att läkaren noggrant känner igenom brösten samt armhålan 
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och halsens lymfkörtlar. Man kompletterar alltid mammografi med suspekt förändring 

med en biopsi för att fastställa om det är en malign förändring innan man tillgriper 

kirurgi. Det finns olika symtom på bröstcancer. En del upplever en förändring i huden 

kring bröstet, men också en upplevelse av att bröstet har blivit hårt och förstorat. Det 

vanligaste symtomet är dock att kvinnan känner en knöl i bröstet (Nystrand, 2010). Det 

finns olika behandlingsmetoder att tillgå vid bröstcancer. Kirurgi är den mest 

förekommande behandlingen men ofta behövs tilläggsbehandling i form av cytostatika, 

strålbehandling eller hormonbehandling beroende på cancerns svårighetsgrad samt risk 

för återfall (Lindop & Cannon, 2001; Nystrand, 2010).    

 

Det är svårt att identifiera begreppet ”ung kvinna” i samband med bröstcancer då det 

finns många olika definitioner på ”ung”. Dunn och Steginga (2000) har i sin studie 

beskrivit hur 23 kvinnor mellan 31-47 år definierar vad som kännetecknar en ung 

kvinna i samband med att drabbas av bröstcancer. Studien beskriver bland annat hur 

deltagarna själva definierar vad en ung kvinna är. Faktorer som beskriver vad en ung 

kvinna är, är exempelvis att kvinnan inte nått menopaus, att kvinnan fortfarande kan få 

barn eller att hon har barn som fortfarande går i grundskolan. En viktig infallsvinkel är 

även hur kvinnorna ser på sig själva och hur omgivningen uppfattar dem som unga. 

Utifrån samhällets förväntningar och normer beskriver kvinnorna en upplevelse av att 

samhället har en stor påverkan på vid vilken ålder som det anses lämpligt att vara gravid 

eller få barn. Författarna anser att delar av definitionen som Dunn och Steginga (2000) 

beskriver i sin studie överensstämmer med vår egen uppfattning av vad vi anser att en 

ung kvinna är.      

 

Kroppsförändringar i samband med behandling 

Tidigare forsking kring unga kvinnor som drabbats av bröstacencer visar att de upplever 

behandlingen av denna som påfrestande. I en studie gjord av Bakewell och Volker 

(2005) beskriver författarna i sin studie hur kvinnor mellan 20-50 år upplever 

kroppsförändingar i samband med behandling av bröstcancer och hur detta påverkar 

livskvaliten. Kvinnor kan behöva genomgå flera olika behandlingsalternativ vid 

bröstcancer. Att kirurgiskt ta bort ett bröst eller delar av det, är den vanligaste 

behandlingsmetoden, vilket kan medföra stora kroppsförändringar. Kvinnorna i studien 

som endast behövde ta bort en del av bröstet upplevde en mindre kroppsförändring än 

de kvinnor som behövde ta bort hela bröstet.  En förändrad kropp upplevdes ofta som 

negativt hos kvinnorna i studien. Att förlora ett bröst beskrivs som att förlora en del av 

sin kvinnlighet, vilket leder till att kvinnorna känner sig mindre attraktiva. Att bevara 

bröstet eller göra en så naturlig rekonstruktion som möjligt ökade kvinnornas 

förhoppningar om att bevara kvinnligheten samt få en bättre kroppsuppfattning. 

Strålning och hormonbehandling är tilläggsbehandlingar som ofta ingår i behandlingen 

vid bröstcancer. Författarna beskriver vidare hur kvinnorna i studien upplevde att 

strålningen inte har lika stor effekt på kroppsuppfattningen som kirurgi. Dock kunde 

kvinnorna uppleva förändringar i huden och vissa fall även smärta. 

 

Extrem trötthet, blekhet och håravfall var biverkningar som kvinnorna i studien  

upplevde i samband med cellgiftsbehandling. Cellgiftets biverkningar upplevdes ha en 

stor påverkan på kvinnornas livskvalitet. Både cellgifter och hormonbehandling 

påverkar menstruationen, vissa upplever en tillfällig förändring medan andra får en 
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permanent förändring som innebär att de går in i menopaus tidigare än väntat. 

Kvinnorna i studien beskriver vidare hur sexlivet påverkas negativt då de har gått in i 

menopaus. De upplever en förlust av libido och de beskriver hur deras kroppar har 

förändrats på grund av behandlingen, bland annat genom viktuppgång, 

humörsvängningar, torra slemhinnor och ofrivilliga svettningar (Bakewell & Volker, 

2005). 

 

Förändringar av vardagen i samband med bröstcancer 

Att drabbas av bröstcancer innebär för många kvinnor att livsvärlden och den subjektiva 

kroppen förändras. Merleau-Ponty (1997/45) beskriver livsvärlden som den verklighet 

vi lever i. Hur vi upplever världen är unikt för varje människa. Förändringar i 

livsvärlden ser alltså olika ut hos alla och kvinnornas upplevelser är därför unika. 

Merleau-Ponty (1997/45) beskriver vidare genom att iaktta sin kropp får man en 

uppfattning av omvärlden och att det är genom vår kropp som vi förhåller oss till 

varandra. Det är genom vår kropp som vi upplever världen, om en person drabbas av en 

sjukdom som leder till en förändring av kroppen, förändras inte bara kroppen utan också 

människans förhållande till sig själv och omvärlden. Författaren beskriver detta som den 

subjektiva kroppen. Han menar att kroppen är inte bara de medel som vi upplever 

världen med, utan står också för våran identitet. Förändringen av kroppen kan för 

kvinnorna innebära att de inte upplever sig själva som de gjorde innan de drabbades av 

sjukdomen. Sjukdomen kan även begränsa kvinnan i sin vardag, då hon inte länge orkar 

eller kan utföra vardagliga sysslor. Som sjuksköterska bör man därför veta att den 

förändrade kroppen leder till olika reaktioner hos kvinnorna och hur denna förändring 

påverkar deras sätt att förhålla sig till andra. 

 

Att drabbas av en svår sjukdom leder ofta till att det uppstår ett lidande. Eriksson (1994) 

beskriver lidande utifrån tre begrepp, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Hon menar att de fysiska symtom som uppkommer i samband med sjukdomen är ett 

sjukdomslidande och detta begränsar människan. Denna begränsning kan innebära att 

kvinnorna inte längre kan jobba på grund av sin sjukdom, vilket kan få dem att känna 

sig begränsade i det vardagliga livet. Om kvinnorna upplever ett lidande i samband med 

behandling som anses bero på brister hos vårdpersonal eller en upplevelse av att 

behandlingen är mycket påfrestande så uppstår ett vårdlidande. Detta lidande kan 

sjuksköterskan förhindra, genom att se och bekräfta kvinnan i sitt lidande. Begreppet 

livslidande berör hela människans tillvaro, alltså personens hela livssituation.  

 

För att främja hälsa och lindra lidnade bör sjuksköterskan arbeta utifrån den vårdnade 

relationen. Wiklund (2003) menar att den vårdande relationen ska ge kvinnorna 

utrymme att uttrycka sina begär, behov och problem. En vårdande relation förutsätter att 

relationen mellan sjuksköterska och patient präglas av ömsesidighet. Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att den vårdande relationen 

kännetecknas av ett professionellt engagemang, vilket innebär att sjuksköterskan ska 

bemöta kvinnan med ett öppet sinne, utan att räkna med att få något utbyte i den 

vårdande relationen. 



 4 

 

Att arbeta utifrån ett patientperspektiv 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever sjukdomen olika, vilket leder till att 

vårdpersonalen måste se kvinnans individuella behov av information och stöd. Dahlberg 

och Segesten (2010) betonar vikten av att arbeta utifrån ett patientperspektiv, detta 

perspektiv utgör medelpunkten för vårdandet. De menar att i ett vårdvetenskapligt 

patientperspektiv är det kvinnan som är expert på sig själv, men det är vårdarna som har 

det professionella expertkunnandet. Det är enbart kvinnan som kan beskriva hur 

bröstcancern påverkar henne, vårdaren kan enbart utifrån sin profession anta hur 

sjukdomen påverkar den enskilda individen. Att arbeta utifrån ett patientperspektiv ska 

hjälpa vårdaren att se kvinnans uttalade och outtalade behov.  

 

Sjuksköterskans uppgift 

I sjuksköterskans arbete ingår att jobba efter gällande lagar och förordningar för att det 

ska bedrivas en patientsäker vård. Som all annan vårdpersonal styrs sjuksköterskans 

arbete bland annat av Hälso -och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling (SFS) 

1982:763). Denna lag beskriver bland annat att sjuksköterskans arbete ska bygga på 

respekt för den enskildes integritet och respektera kvinnans självbestämmande. I svensk 

sjuksköterskeförening (2007) beskrivs International Council of Nurses (ICN), vilket är 

en etisk kod för sjuksköterskor. Denna kod belyser att sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområde är att främja en god hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande samt 

medverka till att uppfylla patientens behov av information. Detta styrker socialstyrelsen 

(2005) i sin kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, där de bland annat 

beskriver att sjuksköterskan ska se patientens behov av information, även om dessa inte 

uttalas av patienten själv. Socialstyrelsen (2005) beskriver även att i sjuksköterskans 

profession ingår att ge anhöriga relevant och anpassad information. Då ska 

sjuksköterskan ha i åtanke att unga kvinnor kan ha yngre barn, vilket kräver en väl 

anpassad information, så att barnen får en rättvis bild av vad som händer med deras 

mamma. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Av alla kvinnor som får diagnosen bröstcancer varje år är det ca 5 % som är under 40 år 

(Nystrand, 2010). Dagens forskning belyser framförallt äldre kvinnors upplevelser, 

forskning på yngre kvinnor för att belysa deras specifika upplevelser saknas. Att få 

diagnosen bröstcancer kan påverkar hela den unga kvinnans livssituation, framförallt för 

att man får ett svårt besked och att diagnosen ofta förknippas med döden, samt att 

behandlingen kan leda till stora kroppsförändringar. Att bli av med ett bröst är en 

kroppsförändring som många kvinnor uttrycker som en förlust av kvinnlighet. När en 

ung kvinna drabbas av bröstcancer är det inte bara kvinnan som drabbas utan hela 

familjen berörs, dessa kvinnor har ofta yngre barn som ofta glöms bort av 

vårdpersonalen. Att ha barn och drabbas av en svår sjukdom kan leda till att kvinnan 

upplever ett större lidande. Syftet med den här studien är därför att beskriva unga 

kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. 
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För att öka sjuksköterskans förståelse i mötet med dessa unga kvinnor är det viktigt att 

få en ökad kunskap om deras upplevelser, vilket skulle kunna bidra till ett större 

välbefinnande för dessa kvinnor.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer 

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie vars syfte är att beskriva det aktuella kunskapsläget inom 

ett vårdvetenskapligt område (Friberg, 2006). Kvalitativa artiklar har analyserats då det 

på bästa sätt beskriver kvinnornas upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Detta 

styrker Friberg (2006) då hon beskriver att kvalitativa studier ger en djupare förståelse 

av patientens upplevelser och erfarenheter.  

 

Datainsamling  

Studiens inklusionskriterier var att artiklarna inte fick vara publicerade tidigare än år 

2000, detta för att få ett så aktuellt forskningsläge som möjligt och få tillgång till ett 

större utbud av artiklar. Kvinnorna skulle vara mellan 20- 40 år och inkluderade artiklar 

skulle vara av kvalitativ ansats för att på bästa sätt beskriva kvinnornas upplevelser. 

Under sökprocessens gång ändrades inklusionskriteriet för kvinnornas ålder från 40 år 

till en övre gräns på 50 år, då författarna inte fick tillgång till tillräckligt med artiklar. 

Begränsningar i sökprocessen var att artiklarna skulle vara Peer Reviewed, Adult 19-44 

years och att de skulle vara publicerade mellan 2000-2010. Trots att vi använde oss av 

begränsningen Adult 19-44 years så fick vi träff på artiklar med högre ålder i sökningen.  

Därför kunde denna begränsning behållas i sökprocessen, trots att inklusionkriteriet var 

kvinnor upp till 50 år.  

 

Databaser som har använts för att söka material är Cinahl, Medline, Pubmed och 

Scopus. Dessa databaser valdes på grund av deras utbud av vårdvetenskapliga artiklar. 

Författarnas sökord var Breast cancer, experience, mastectomy, body image, young 

women och qualitative studies. Sökorden har kombinerats på många olika sätt för att 

inte missa innehållsrika artiklar.  

 

De inledande sökningarna gav ett stort utbud av artiklar. Artiklar med relevant titel 

sparades i en separat mapp, denna mapp kom att innehålla femtio artiklar. Senare 

gjordes en noggrannare granskning genom att läsa artiklarnas abstract, i denna fas 

exkluderades fyrtio artiklar då de inte besvarade studiens syfte. Av de tio artiklar som 

nu var kvar granskades artiklarna genom att noga läsa hela materialet. Fyra av dessa 

artiklar inkluderades då de besvarade studiens syfte och den vetenskapliga kvaliteten 

granskades med hjälp av Fribergs (2006) granskningsmall för kvalitativa artiklar. De 

andra sex artiklarna exkluderades då de inte besvarade studiens syfte, då kvinnorna i 

dessa studier var över femtio år, de två andra var av kvantitativ ansats och exkluderades 

då författarna valt att endast inkludera kvalitativa artiklar. Genom kedjesökning i 

referenslistor från redan inkluderade artiklar fann författarna ytterligare två artiklar, som 
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efter granskning inkluderades i studien. Dessa två artiklar hittade i databasen Cinahl. 

Sammanlagt inkluderades sex kvalitativa artiklar till studien. Fyra av de inkluderade 

artiklarna är från Australien och två är från USA. 

 

Tabell 1. Sökprocess 

Databas Sökord Antal träffar Antal inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

 

Breast cancer AND 

experience AND 

young women 

 

 

12 1 

Cinahl Breast cancer AND 

young women 

 

96 1 

Cinahl Experience AND 

breast cancer AND 

body image 

 

11 1 

Medline Breast cancer AND 

young women AND 

qualitative studies 

6 1 

 

 

Dataanalys  

Materialets innehåll har bearbetats med hjälp av Evans (2002) modell för kvalitativ 

innehållsanalys, denna analys är uppdelad i fyra olika faser. Den första fasen innebär att 

studiens inklusions och exklusionskriterier fastställs, sedan inleds studiens 

datainsamling. När datainsamlingen var komplett granskades artiklarnas kvalitet som 

nämnts tidigare med hjälp av Fribergs (2006) granskningsmall för kvalitativa artiklar.  

 

I steg två läste författarna materialet ett flertal gånger för att få en ökad förståelse för 

texternas innehåll. Författarna läste materialet enskilt för att inte påverkas av varandra 

då texter kan uppfattas olika, på så sätt fick vi en bredare syn på problemområdet. Efter 

att materialet lästs upprepade gånger identifierade författarna nyckelord ifrån varje 

enskild studie. För att underlätta detta steg kodade författarna artiklarna för att på så sätt 

veta vilka nyckelord som tillhör vilken artikel. Nyckelorden sparades i separata mappar 

och jämfördes med varandra för att identifiera likheter och olikheter och på så sätt bilda 

övergripande teman. 

  

Steg tre innebar att de övergripande teman med liknande innehåll fördes samman och 

detta bildade subteman. När dessa var identifierade reflekterade författarna över varje 

tema och subtemas betydelse för att finna eventuella överrensstämmelser och eventuella 

motsägelser. Vi gick även igenom så att alla de identifierade nyckelorden stämde in på 

de teman och subteman som bildats  
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Fjärde och sista steget innebar att vi författare granskade de bildade temana mot 

originalartiklarna för att se överensstämmelser och för att kontrollera riktigheten i 

studien. Detta steg utfördes genom att författarna återigen läste artiklarna, för att just se 

om bildade teman täckte in helheten. 

 

RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas med hjälp av tre huvudteman och tillhörande sju 

subteman (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultat som visar unga kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer 

Huvudtema Subtema 

En förändrad kropp  Begränsningar i vardagen  

 Förlust av kvinnlighet 

 

En förändrad livssituation  Oro för familjen 

 Behov av stöd 

Att vara drabbad   Svårighet att acceptera sjukdomen 

 Att vara trött och rädd 

 Gå vidare 

 

En förändrad kropp  

När en kvinna drabbas av bröstcancer medför behandlingen en rad förändringar i 

kroppen som alla kvinnor upplever olika. De flesta kvinnor som genomgår behandling 

för bröstcancer går in i en tidigare menopaus, vilket många av kvinnorna beskriver som 

mycket påfrestande. Behandlingen kan också leda till att kvinnorna uttrycker en förlust 

av kvinnlighet, framförallt då de kan behöva operera bort ett bröst samt att många 

kvinnor mister förmågan att skaffa biologiska barn.  

Begränsningar i vardagen 

När kvinnor genomgår behandling för bröstcancer kan detta medföra att dessa kvinnor 

går in i en tidigare menopaus. Kvinnor uttrycker blandade känslor kring hur de upplever 

dessa förändringar och hur det påverkar deras livskvalitet. Knobf (2001) beskriver i sin 

studie om hur dessa kvinnor upplever kroppsliga förändringar och hur förändringarna 

påverkar deras livsvärld. För många kvinnor i studien upplevdes det som en stor chock 

och de kände sig inte redo för att gå igenom menopaus. Många uttrycker en längtan 

efter att allt skulle bli som vanligt och att deras menstruationer skulle komma tillbaka. 

Att gå in i denna tidiga menopaus beskrivs av vissa kvinnor i studien som en 

begränsning i det vardagliga livet. Många kvinnor upplever de ofrivilliga svettningarna 

som det största hindret för att kunna leva ett normalt liv. Denna begränsning kunde 

innebära att kvinnan inte kunde sitta kvar på möten på jobbet, då svettningar ofta 

uppkommer helt utan förvarning och detta fick dem att känna sig obekväma. 

Svettningarna beskriver en del kvinnor i studien som mycket påfrestande då det 

påverkade nattsömnen negativt, då de fick gå upp och byta kläder ett flertal gånger 

under natten. Koncentrationssvårigheter och nytillkommen glömska är andra effekter av 
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menopausen som några kvinnor i studien beskriver som mycket plågsamt, detta leder till 

frustration och de är rädda för att glömma något viktigt (Knobf, 2001). 

 

“Hot flashes started almost immediately, very frequent. My whole disposition 

changed, it drastically affects you” (Knobf, 2001, s. 204). 

 

Medan vissa kvinnor i studien hade stora bekymmer med svettningarna och upplevde 

det som mycket jobbigt, var det andra kvinnor som inte upplevde det som ett 

bekymmer, de beskrev det mer som att det var en varm känsla som gick genom deras 

kropp. En annan baksida av behandlingens effekter var att många av kvinnorna i studien 

gick upp i vikt i samband med antiöstrogen behandlingen och att de hade svårt att göra 

sig av med övervikten. De beskriver vidare hur kroppens ämnesomsättning blivit sämre 

och vilken frustration de har upplevt eftersom de på ett lätt sätt inte längre kunde banta 

bort övervikten.  Dessa kvinnor beskriver hur de inte längre känner sig bekväma i sina 

egna kroppar på grund av allt som den förtidiga menopausen har medfört (Knobf, 

2001). 

 

”The weight gain is awful, it is the worst thing especially the further away I am from 

treatment. My metabolism has slowed. I need daily exercise to maintain my weight” 

(Knobf, 2001, s. 205). 

 

Effekter av behandlingen som kan påverka kvinnorna längre fram i livet är en ökad risk 

för osteoporos och hjärt- och kärlsjukdomar och detta beskriver kvinnorna som 

ytterligare ett orosmoment inför framtiden (Knobf, 2001).  

 

 “I know I can´t take estrogen and I´m concerned about my bones in particular. That 

was main concern, my heart and my bones after treatment” (Knobf, 2001, s. 206). 

 

Förlust av kvinnlighet  

I studierna (Coyne & Borbasi, 2006; Coyne & Borbasi, 2009; & Elmir, Jackson, Beale 

& Schmied, 2010) beskriver att en upplevd förlust av kvinnlighet är en återkommande 

företeelse hos unga kvinnor som drabbats av bröstcancer. En kvinna i Coyne och 

Borbasis studie (2009) beskriver att allt som var kvinnligt med henne försvann i 

samband med borttagandet av bröstet. Hon beskriver en stor sorg av att både ha förlorat 

ett bröst samt förmågan att skaffa barn. Denna kvinna beskriver vidare hur förlusten av 

ett bröst ses som en attack på hennes kvinnlighet. 

 

“... in one I fell swoop I was told that everything that was feminine to me was gone. I 

was losing my breast, I possibly couldn´t have children – they were big things… 

women are meant to have children. It´s all right if you choose not to have them, but 

to be told you can´t have them... all of a sudden, my choices for my life… everything I 

had planned were being taken away from me. When you see your mastectomy scars , 

they start under your arm and go right across your chest. There´s no way you can 

hide that, it´s there. …every time you look in the mirror you are reminded you´ve had 

breast cancer” (Coyne & Borbasi, 2009, s. 10). 
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Att förlora ett bröst beskriver många kvinnor i studierna (Coyne & Borbasi, 2006; 

Coyne & Borbasi, 2009; & Elmir, et al. 2010) som en negativ kroppsförändring och de 

känner sig skadade.  Detta leder till att många kvinnor i dessa studier känner en stor oro 

inför att visa sina kroppar inför andra då de inte känner sig bekväma. En annan yttre 

faktor som upplevs ha stor betydelse på kvinnligheten är förlusten av hår i samband 

med behandlingen. 

 

 

“… I was going to be deformed … I thought he won´t like me anymore and I´m going 

to look horrible… initially I didn´t think I was going to be feminine anymore 

particularly with no hair… you don´t feel desirable or your husband would want you 

anymore… it was me that didn´t want to partake in any sort of sexual relationship… 

I was quite frightened and scared” (Elmir, et al. 2010, s. 2535). 

 

De flesta kvinnor mister förmågan att kunna skaffa biologiska barn efter att de har 

genomgått behandling för bröstcancer, vilket de unga kvinnorna i studierna (Connell, 

Patterson & Newman, 2006; Coyne & Borbasi, 2009; Shaha & Bauer-Wu 2009) 

upplevde en stor sorg och förlust av kvinnlighet. Vissa av dessa kvinnor upptäckte att de 

kunde bli gravida av en ren tillfällighet genom en oönskad graviditet samt att några 

kvinnor fick sin menstruation tillbaka. Efter att ha fått sin första menstruation efter 

behandlingen fick kvinnorna i studierna tillbaka hoppet om att eventuellt kunna skaffa 

biologiska barn.  

  

”My periods came back to normal, and so far as I understand, i have as much chance 

of conceving as anyone else…. You don´t know until you try and I haven´t tried…. 

That would be a big deal to me if I couldn´t conceive” (Connell, et al. 2006, s. 101). 

 

Studierna (Connell, et al. 2006; Coyne & Borbasi, 2009; Shaha & Bauer-Wu, 2009) 

visar tydligt att reaktionerna kring en graviditet skilde sig åt mellan kvinnorna. Många 

uttryckte en glädje över att få en bekräftelse på att de fortfarande kunde bli gravida 

medan andra upplevde en stor rädsla för att genomgå en graviditet. Att fullfölja en 

graviditet kan medföra att risken för återfall ökar. Denna risk medförde att många 

kvinnor i studierna funderade på att avsluta graviditeten. Många beskriver att 

graviditeten inte var planerad och att de själva tyckte det var en dålig idé att bli gravid 

med tanke på riskerna. Graviditeten medförde även att kvinnorna inte kunde undersöka 

sina bröst på samma sätt som tidigare för att upptäcka nya förändringar. Mammografi 

och ultraljud kunde göras, men med mindre tillförlitlighet, vilket var faktorer som 

orsakade stor oro under graviditeten. Kvinnor i studierna som valde att fullfölja sin 

graviditet beskriver en känsla av att ha något positivt att se framemot.  

  

“That´s one thing pregnancy does, it makes you think more about living than the 

other… Really that´s been the rock, that it just all of a sudden shocks you into, listen, 

you can´t dwell on it, you´ve got to go forward… You´ve really got to live and plan” 

(Connell, et al. 2006, s. 103) 

 

Elmir, et al. (2010) redogör i sin studie för hur kvinnor efter genomgången behandling 

av bröstcancer upplever en kroppsförändring som påverkar deras sexualitet och känslan 

av att vara åtråvärd. Förlusten av ett bröst får många kvinnor i studien att känna sig 



 10 

oattraktiva inför sin partner. Detta leder till att många av kvinnor inte vågar inleda nya 

relationer. Knobf (2001) beskriver i sin studie hur menopausen påverkar kvinnornas 

sexualitet. Menopausen leder bland annat till torra slemhinnor, vilket kan leda till svåra 

smärtor vid samlag och de kan även uppleva en minskad sexuell lust, vilket kvinnorna i 

studien har svårt att acceptera. 

 

 

”Oh, that (vaginal dryness) is a whole new thing. Because of menopause it is very 

painful, it hurts and the want for sex is not there. There is some kind of cream you 

can get, a testosterone cream and eat certain kinds of food that have estrogen 

naturally. I went to my gynecologist because it was very painful, so they gave me 

some kind of- it was alright but it still is painful, definitely. I thing that is the worst 

thing for me with menopause” (Knobf, 2001, s. 206).   

 

En förändrad livssituation 

När en ung kvinna drabbas av bröstcancer är det inte bara kvinnan utan oftast även en 

familj med yngre barn som drabbas. En gemensam upplevelse hos kvinnorna är en stark 

rädsla över vad som ska hända med deras barn om de skulle dö av sjukdomen. 

Samtidigt som kvinnorna uttrycker en stor oro för sin familj, upplever de ett stort stöd 

av familjen, men även vårdpersonal har visat sig ha stor betydelse i den stödjande 

processen. 

Oro för familjen 

I studierna (Coyne & Borbasi, 2006; Shaha & Bauer-Wu, 2009) uttrycker kvinnor som 

har barn en känslomässig påfrestning. Många av dessa kvinnor beskriver en rädsla inför 

framtiden, inte bara för att de själva kan dö utan också för hur det ska gå för deras barn. 

Många uttrycker en rädsla av att försvinna från sina barn, några uttrycker denna känsla 

som att svika familjen eller överge barnen. Vidare beskriver kvinnorna i studierna en 

känsla av att behöva visa sig starka inför familjen, för att skydda dem mot all sorg som 

de utsätts för. Vissa kvinnor uttrycker också en emotionell svårighet med att vara 

mamma och samtidigt ha drabbats av bröstcancer.  

 

 “My daughter is five. She has been amazing through all of this…She is just a sweet 

little thing. I wonder if I will be there to watch her grow and that scares the living 

crap out of me. I can´t imagine not watching her graduate, get married, go to 

collage, get her fist job, have her first boyfriend. I just hope so much that I am 

allowed to see all those things first hand” (Shaha & Bauer-Wu, 2009, s. 249). 

 

En stor oro hos många kvinnor i studierna (Coyne & Borbasi 2006; Shaha & Bauer,-

Wu, 2009) är en undran över vem som ska ta över deras roll som mamma, om de skulle 

dö till följd av sjukdomen. En kvinna i Coyne och Borbasis studie (2006) beskriver att 

döden inte är det som skrämmer henne mest utan det är just rädslan för att överge 

familjen. Andra kvinnor i studien beskriver vidare hur de redan har planerat sin egen 

begravning då de beskriver att det tycker det är viktigt att familjemedlemmarna känner 

till deras önskningar om en eventuell begravning. Många har funderingar kring hur de 

kommer att dö och beskriver en vilja att få dö i hemmet då de uppfattar sjukhusmiljön 

som skrämmande (Coyne & Borbasi, 2006; Shaha & Bauer-Wu, 2009). 
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”It is hard to explain to them how important it makes it that people know your dying 

wishes” (Shaha & Bauer-Wu, 2009, s. 252).  

 

 

Behov av stöd 

Som beskrivits tidigare innebär tankarna kring familjens framtid en stor rädsla och sorg 

hos kvinnorna (Coyne & Borbasi, 2006: Elmir, et al. 2010). Familjen har även en stor 

betydelse som en stödjande roll i kvinnans sjukdomsförlopp. Att få stöd från 

familjemedlemmarna gjorde att kvinnorna i studierna upplevde det lättare att genomgå 

hela proceduren samtidigt som de i den svåra situationen kunde känna lycka och en stor 

tacksamhet för allt stöd. Andra kvinnor i samma studier uttryckte att även om familjen 

gav dem stöd upplevde de en känsla av att behöva gå igenom det själva. Denna känsla 

bottnade framförallt i att kvinnorna ville bevara familjens rutiner så normala som 

möjligt, vilket skyddade barnen men fick kvinnan att känna sig ensam (Coyne & 

Borbasi, 2009; Elmir, et al. 2010).  

 

“So here I am with ice packs taped all over me, again 

heading up to the hill (hospital), again by myself…because John was home with the 

kids. God knows how it was for him” (Coyne & Borbasi, 2009, s. 10). 

 

Elmir, et al. (2010) beskriver även i studien ett uppskattat stöd från vårdpersonalen i 

samband med behandling. Kvinnorna upplevde sjuksköterskorna som ett stort stöd då 

de organiserade mycket kring behandlingen och detta hjälpte kvinnorna att bättre 

hantera situationen.  Sjuksköterskorna gav information om behandlingens effekter för 

att kvinnorna skulle ha lättare att hantera situationen. En kvinna i studien beskriver hur 

kirurgen var där när hon vaknade upp och han ringde henne nästa dag för att höra hur 

hon mådde. Hon beskriver vidare hur hon upplevde en tacksamhet och att hon inte hade 

kunna hantera situationen lika bra om stödet från sjukvården inte funnits där. Coyne och 

Borbasi (2006) beskriver att många kvinnor hade stor hjälp av stödgrupper för unga 

kvinnor som drabbats av bröstcancer. I denna grupp pratade kvinnorna bland annat om 

sina rädslor, vilket fick kvinnorna att känna att de lättare kunde klara av svåra 

situationer.  

 

”…My GP….she was actually great….she organised everything, brought us in after 

surgery hours explained everything, came to my house the next day, had made 

appointments with the oncologist…. The surgeon he was great…. when I went to 

have my surgery the person that I thought was the anaesthetist was actually the 

breast care nurse…. we had a really good rapport, she explained everything that was 

going to happen to me that day in much detail than the surgeon had….gave me an 

idea of what to expect in the end, was there when I woke up from surgery and rang 

me the next day…my family and I could not have been able to cope without them….” 

(Elmir, et al. 2010, s. 2536). 
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Att vara drabbad 

Chock och svårigheter med att acceptera sjukdomen är återkommande hos många 

kvinnor. Samtidigt som diagnosen upplevs som en stor chock upplevs behandlingen av 

cancern vara det som påverkar kvinnornas livsvärld mest. När behandlingen är över 

beskriver kvinnorna en känsla av lättnad och har en optimistisk syn på framtiden.  

 

Svårighet att acceptera sjukdomen  

Kvinnorna uttrycker ofta ett stort lidande i samband med sjukdomen och diagnosen 

leder till stora frågor och funderingar kring kvinnornas livsvärld.   

Återkommande hos många kvinnor är den stora chocken över att ha drabbats vid så ung 

ålder. En del kvinnor beskriver att de har varit svårt att ta till sig och acceptera 

diagnosen, samt att de upplever ilska över att ha drabbats. Många uttrycker också en 

längtan efter att allt ska bli som vanligt igen. Vidare beskrivs att kvinnorna önskar att 

allt som har med diagnosen och behandlingen att göra ska vara överstökat och att de ska 

få en chans att gå vidare med livet (Coyne & Borbasi, 2006; Coyne & Borbasi, 2009). 

 

”I wasn’t directly told I had cancer… I was told I had a lot of abnormal cells… Not 

normal for someone of my age… That to me was the definitive moment- I knew then I 

had cancer” (Coyne & Borbasi, 2009, s. 9). 

 

Att vara trött och rädd  

Många beskriver att det inte var diagnosen som var det jobbiga utan att det var 

behandlingen av bröstcancern som påverkade livssituation mest. De beskriver 

upplevelser som att inte orka med, rädsla att dö på grund av behandlingen och rädsla 

inför framtiden. För en del kvinnor i Coyne och Borbasis studie (2009) var det inte 

cancern i sig som ledde till rädsla för att dö, utan konsekvenserna av behandlingen. Alla 

effekter som hade med behandlingen att göra var oväntade och kvinnorna i studien 

beskriver en rädsla inför behandlingen. De beskriver vidare att de upplevde att 

informationen om behandlingen inte varit tillräcklig och att de bara kunnat ta emot en 

liten del av den information som givits, då de i den akuta fasen inte uppfattade allt som 

sades på grund av svårighet att fokusera. 

 

“They give you a little piece of paper and say ”this is your drug and these are the 

sides effects” … and of course I copped every single one. So I think there´s not 

enough information about what you are going to get from chemotherapy to really 

understand exactly what the symptoms will be” (Coyne & Borbasi, 2009, s. 9). 

 

Behandlingens bieffekter beskriver kvinnorna i Knobfs studie (2001) påverkar 

vardagslivet och de beskriver en känsla av att de befinner sig i en emotionell berg- och 

dalbana. De ser framemot att behandlingen ska blir klar så att de kan återgå till det 

normala. De beskriver en känsla av en sjuklig trötthet som inte går att vila bort och att 

de har hemska humörsvängningar.  

 

” Yes, definitely mood swings. If you asked my husband, he would be able to answer 

a lot quicker than that. There were definite mood swings. That was the worst part for 

me and actually the mood swings started after everything was done (when periods 
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stopped). They did get better when the periods came back. See, you´ve got to take the 

good with the bad. (Knobf, 2001, s. 205). 

 

En del kvinnor beskriver i studierna (Coyne & Borbasi, 2009; Knobf, 2001) hur de har 

fått sämre minne och att deras koncentrationsförmåga sviktar. Upplevelser av att inte 

klara av sitt gamla jobb till följd av detta upplevs som en frustration och de beskriver 

hur besvikna de är på sig själva. De beskriver också hur de hade svårt att leva ett 

normalt liv till följd av behandlingen, då de inte orkar lika mycket som tidigare. 

Gå vidare 

(Coyne & Borbasi, 2006; Coyne & Borbasi, 2009; Elmir, et al. 2010 & Shaha & Bauer- 

Wu, 2009) beskriver att kvinnorna upplever att det tar tid att komma tillbaka till 

vardagen och att börja känna sig ”normal” igen. Trots att kvinnorna uttrycker att det tar 

tid att återgå till det normala beskriver de en optimistisk syn på framtiden. Att ha tagit 

sig igenom behandlingen har lett till att kvinnorna känner sig starkare och att de lättare 

uppskattar små saker i livet. Vidare beskrivs att kvinnorna inte längre tar något för givet 

och lever varje dag som om det vore den sista. Kvinnorna känner ett stort behov av att 

ta vara på och spendera tid med familjen. Många uttrycker en känsla av att de från 

början inte trodde att de skulle överleva och att deras kroppar var så starka. En kvinna i 

(Elmir, et als. 2010) studie uttrycker en stor lycka över att ha överlevt och att de är 

underbart att återigen känna sig levande. 

 

”…it probably made me realise how strong I am and how strong my body is and the 

human body is designed to survive, no matter what you do to it, it keeps on trying to 

come back to survive….I have been through an amazing transformation, an amazing 

experience that nothing can compare to. It´s made me stronger and more confident 

of who I am” (Elmir, et al. 2010, s. 2535). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ ansats då vi anser att detta på bästa sätt 

beskriver kvinnornas upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Studiens urval består av 

sex kvalitativa artiklar. Författarna anser att det hade varit önskvärt med ett större antal 

inkluderade artiklar till analysen, men på grund av svårigheter med att hitta relevanta 

artiklar i sökprocessen inkluderades endast sex artiklar till analysen, då övriga ej 

motsvarade studiens syfte. Författarna exkluderade kvantitativa artiklar då dessa inte 

beskriver upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Svårigheten med att finna relevanta 

artiklar kan bero på att det finns få studier gjorda på unga kvinnor med diagnosen 

bröstcancer. Författarna har under sökprocessens gång tagit hjälp av söksupport ett 

flertal gånger för att försäkra oss om att vi använt oss av rätt sökord och 

sökkombinationer för att inte missa artiklar med relevans för studiens syfte. En av 

artiklarna är skriven som en andra analys av en kvantitativ artikel. Denna inkluderades i 

studien då den på ett bra sätt beskriver kvinnornas upplevelser och utgår ifrån skrivna 

berättelser. 

 

I sökprocessens början ansåg författarna att kvinnorna skulle vara mellan 20-40 år för 

att artiklarna skulle inkluderas till studien. Forskning är framförallt gjord på äldre 
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kvinnor vilket ledde till att det uppstod svårigheter med att finna relevanta artiklar, 

varvid författarna valde att höja gränsen till att kvinnorna skulle vara upp till femtio år, 

för att kvalitativt kunna säkerställa de slutsatser vi drar i vår uppsats.  

Fyra av de inkluderade artiklarna är från Australien och de övriga är från USA. 

Författarnas förhoppningar var att hitta åtminstone en artikel som utgick från svenska 

kvinnor, men hittade ingen med relevans gentemot studiens syfte. 

Författarna har reflekterat kring om artiklarnas ursprung har påverkat studiens resultat 

och kommit fram till att detta troligtvis inte har påverkat resultatet nämnvärt,   

då dessa kvinnor har ungefär samma levnadsstandard som kvinnor i Sverige. Dock tror 

författarna att resultatet hade sett annorlunda ut om vi inkluderat artiklar från U-länder, 

då dessa människor inte har tillgång till samma vård och behandling som kvinnor i USA 

och Australien, vilket vi tror kan påverka kvinnornas upplevelser. 

 

Inkluderade artiklar fick inte vara publicerade tidigare än år 2000, då vi anser att 

samhällets påtryckningar och förväntningar på kvinnorna förändras över tid, bland annat 

då vi anser att idealet för den perfekta kroppen förändras efter modet. Detta kan leda till 

att kvinnornas syn på sin kropp förändras och detta kan leda till att förlusten av ett bröst 

upplevs mer påtagligt, än om idealet för kvinnor sett annorlunda ut än vad det gör idag.  

 

Författarna har reflekterat över om de sex inkluderade artiklarna till studien kunde ha 

givit ett fylligare resultat, men då de inkluderade artiklarna i stora drag belyste samma 

problem hos kvinnorna var det svårt att finna ytterligare infallsvinklar på 

problemområdet. Som beskrivits tidigare beror detta troligtvis på att det inte bedrivits 

tillräckligt med forskning på unga kvinnor med bröstcancer. Tankar har även gått kring 

om självbiografier kunde ha varit ett bättre val för att belysa kvinnors upplevelser och 

bidragit till ett fylligare resultat.   

Analysarbetet har gjorts utifrån Evans (2002) modell för kvalitativ innehållsanalys. 

Denna modell valdes då den på ett bra sätt beskriver de olika stegen i analysprocessen. 

Denna process upplevde författarna som besvärlig då vi hade svårt att identifiera teman 

och subteman utifrån vårt material, då många kvinnor i studierna beskriver samma sak 

men på olika sätt. Svårigheten kan också grunda sig i författarnas ovana att analysera 

vetenskapliga artiklar. Med ett större utbud av artiklar kanske processen hade 

underlättats, samtidigt som vi ser en fördel med få inkluderade artiklar då vi som 

författare har mindre material att granska och detta ger oss ökad förståelse för 

innehållet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vårt examensarbete var att beskriva unga kvinnors upplevelser av att drabbas 

av bröstcancer.  Resultatet visar tydligt att unga kvinnor som drabbats av bröstcancer 

upplever stora förändringar i livsvärlden till följd av behandlingen. Det är genomgående 

i studien att kvinnor som tagit bort ett bröst upplever detta som en negativ förändring av 

kroppen. Att gå in en för tidig menopaus till följd av behandling var ett annat stort 

problem kvinnorna beskriver i vår studie. Detta påverkade kvinnorna tydligt i det 

vardagliga livet då de upplevde sig begränsade på grund av de biverkningar som 

behandlingen ledde till. 
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En förändrad kropp 

Resultatet visar att många kvinnor som drabbats av bröstcancer upplever en förändrad 

sexuell funktion. Denna förändring berodde framförallt på kroppsliga besvär i form av 

det förlorade bröstet eller menopausens symtom. De sexuella besvären består i att 

kvinnorna framförallt känner en minskad lust och besvär med torra slemhinnor ,vilket 

orsakar smärta vid samlag. Andra kvinnor beskriver en rädsla för att visa sina kroppar 

inför sin partner, då de förlorade bröstet leder till att kvinnorna känner sig mindre 

attraktiva. Kvinnornas beskrivning om att de känner sig mindre attraktiva och att detta 

leder till en upplevelse av förlust av kvinnlighet, tolkar vi som att kvinnorna uttrycker 

ett lidande. När en kvinna inte känner sig bekväm och inte vågar allt som innan blir de 

även begränsade i sin vardag, vilket leder till ett lidande som berör hela livssituationen.  

Eriksson (1994) beskriver livslidandet som de lidande som berör hela människans 

existens. Att som kvinna inte känna sig bekväm i sin kropp leder inte bara till ett ökat 

lidande, utan också ett minskat välbefinnande hos dessa kvinnor. För att minska 

kvinnornas upplevelse av förlorad kvinnlighet och öka välbefinnandet beskriver 

(Lindop & Cannon, 2001) i sin stidie att kvinnor som tidigt efter kirurgi erbjuds en 

rekonstruktion av bröstet, fortare får tillbaka upplevelsen av att känna sig kvinnliga, än 

de som inte erbjuds detta. 

Upplevelsen av förlorad kvinnlighet kan jämföras med forskning som visar att unga 

män som drabbats av prostatacancer upplever en förlust av manlighet. Clark, et al. 

(1997) och Steginga, et al. (2001) beskriver i sina studier hur männen  upplever stora 

kroppsförändringar i samband med behandlingen av prostatacancer. Vissa män upplever 

större problem med sexualiteten än andra och studierna visar att det framförallt är de 

yngre männen som upplever stora problem. Nedsatt lust och oförmåga till att kunna få 

erektion är faktorer som spelar en stor roll vad gäller männens livskvalitet. Studierna 

visar också att män som genomgår hormonbehandling för sin cancer också kommer in i 

en ”manlig” menopaus med samma symtom som kvinnorna upplever i form av 

vallningar och nedsatt sexuell lust. Denna påverkan på kroppen som männen i studien 

beskriver, förklarar kvinnorna i vår studie på samma sätt, alltså de beskriver en 

förändring av sin kropp. Denna förändring har lätt till att de känner sig begränsade i 

vardagen och deras kroppsförändring har lett till, som vi tolkar det, en förändrad 

identitet. Att bli av med en kroppsdel kan leda till att man känner sig annorlunda och 

kan bidra till att man drar sig undan och tycker det är jobbigt att visa sig i sociala 

sammanhang. Kvinnan vill kanske inte längre bära åtsittande kläder för att de är rädda 

att det ska se konstigt ut. Just detta antagande styrker en tidigare studie gjord av 

(Bredin, 1999), att kvinnorna undviker socila sammanhang för att inte bli sedda som 

annorlunda. När kvinnor känner sig begränsade i sitt vardagliga liv och ändrar sitt 

beteende därefter uppstår det inte bara ett lidande hos kvinnan utan hela hennes 

vardagsliv påverkas till det negativa.  

Bröstcancer och prostatacancer är två sjukdomar som båda tyvärr även drabbar yngre 

människor. Båda sjukdomarna kan leda till att man behäver ta bort en kroppsdel, som 

för båda könen står för något kvinnligt respektive manligt. Utefter vad vår studie visar 

tolkar vi dessa unga männskors uttryck som ett stort lidande och nästan som en 

beskrivning att de blivit stympade av något som står för deras personlighet. Både ett 

borttagande av ett bröst och en testiklel syns på utsidan, och borttagandet av en testikel 
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kan innebära för den unga mannen en oförmåga till erektion. Både männen och 

kvinorna beskriver en förlust av något som gör att de inte längre känner ett 

välbefinnande. Hur ska då sjukvården bemöta dessa unga individer? Utefter hur vi 

tolkar vår studie är kvinnorna i behov av mer information. Vi anser, för att kvinnorna 

ska få anpassad och relevant information är det viktigt för sjuksköterskan att lyssna till 

den enskilda individen och hur de specifikt uttrycker sina behov. Just detta antagande av 

att se individens specifika behov säger (Socialstyrelsen, 2005) ingår i sjuksköterskans 

profession, varför är det då just brist på information som ofta får patienter att klaga över 

sjukvården? Är sjuksköterskor överlag rädda för att säga hur något egentligen är, kanske 

beror det på att det kan ge en stark reaktion hos patienten som kan vara svår att bemöta?                      

Alla upplever sin kropp olika och borttagandet av ett bröst upplevs därför olika av 

kvinnorna. Merleau-Ponty (1997/45) beskriver att alla upplever sin kropp olika, vilket 

innebär att denna förändring leder till olika uttryck och lidande hos kvinnorna. Att 

kvinnorna uttrycker ett lidande till följd av sjukdomen är inget som sjuksköterskor kan 

förhindra, men genom att se kvinnan i den situation hon befinner sig kan man förhindra 

att ett vårdlidande uppstår. Eriksson (1994) beskriver vårdlidandet som ett lidande som 

uppkommer till följd av behandling eller vårdpersonalens brister.    

Att drabbas 

Vår studie visar att kvinnor som genomgår behandling för bröstcancer kan ha 

svårigheter med att skaffa biologiska barn. Framförallt visar studien att yngre kvinnor 

upplever ett stort lidande till följd av detta, då en anledning kan vara att de inte har 

biologiska barn sedan tidigare. Under arbetets gång har författarna införskaffat kunskap 

om att det går att frysa ned kvinnans ägg, för att senare kunna befrukta det eller frysa 

ned ett redan befruktat ägg innan kvinnan påbörjar behandlingen (Mayer, 2010). 

Erbjuds kvinnorna denna möjlighet kanske detta kan bidra till mindre lidande och 

infertiliteten kanske inte blir lika påtaglig för dessa kvinnor? Vår studie visar att de 

äldre kvinnorna i studien inte upplever det lika påtagligt att infertiliteten påverkas av 

behandlingen. Kan detta bero på att några kvinnor redan nått detta stadium i livet och 

förberett sig på att inte kunna få fler barn? För den äldre kvinnan kan det kanske falla 

sig mer naturligt att gå in i menopaus något år tidigare, än för yngre kvinnor då det kan 

innebära att menopausen infaller tio år för tidigt. Samtidigt som vår studie visar att det 

skiljer sig mellan yngre och äldre kvinnors upplevelser gällande fertiliteten, så visar vår 

studie ingen skillnad i vad gäller upplevelsen av en förändrad kropp och förlust av 

kvinnlighet i samband med att förlora ett bröst. Bröstet är för många en kvinnlig 

symbol, och vår studie visar att just upplevelsen att förlora detta påverkar både den unga 

och äldre kvinnans kroppsuppfattning och hur de upplever sig själva som kvinnliga. 

Detta styrker en studie gjord av (Landmark & Wahl, 2002) som belyser äldre kvinnors 

upplevelser av att drabbas. Kvinnorna i deras studie beskriver samma upplevelser av att 

känna sig mindre kvinnliga och attraktiva som kvinnora i vår studie. Utefter detta tolkar 

vi det som att åldern inte är det som styr hur påtagligt en kvinna upplever det att förlora 

ett bröst, bröstet är en viktig kvinnlig symbol för yngre som för äldre kvinnor. 

Kommande forskning 

Dagens forskning visar att livsstilen påverkar uppkomsten av bröstcancer, men inte i 

vilken grad det påverkar. Vi anser att detta är en viktig fråga att föra vidare för att 

minska antalet drabbade kvinnor. Livsstil innefattar både kvinnornas kostvanor, 
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motionsvanor och även deras arbetssituation. Detta är faktorer som kvinnorna till stor 

del kan påverka själva. När en ung kvinna drabbas av bröstcancer så finns det ofta yngre 

barn med i bilden som inte alltid uppmärksammas av vårdpersonalen, vilket leder till ett 

ökat lidande hos barnen och eventuellt även hos kvinnan. Vi anser att en annan viktig 

forskningsfråga att belysa är om kvinnorna upplever ett mindre lidande om de får 

möjlighet att frysa ner ägg. Under arbetets gång har författarna märkt att det inte är 

mycket forskning gjord på svenska kvinnor vilket vi anser vore önskvärt för att 

undersöka hur svenska kvinnor upplever en förändrad livsvärld i samband med 

bröstcancer,  och om detta på något vis skiljer sig åt beroende på vilket land som 

kvinnorna bor i. För att belysa unga kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer 

anser vi, att det behöver bedrivas mer kvalitativ forskning kring dessa kvinnors 

upplevelser, för att sjuksköterskor ska kunna bemöta deras lidande och bidra till ett ökat 

välbefinnande. 

 

 Ytterligare forskning bör göras kring sambandet mellan kvinnornas livsstil och 

uppkomsten av bröstcancer 

 

 Vi anser att det krävs mer forskning kring barnens situation i samband med att 

en förälder drabbas av en svår sjukdom 

 

 Upplever unga kvinnor infertilitet annorlunda om de ges möjligheten att frysa 

ner äggen innan påbörjad behandling  

 

 För att få reda på hur svenska kvinnor upplever en förändrad livsvärld i samband 

med bröstcancer bör mer forskning bedrivas i Sverige. 

 

 

Praktiska implikationer  

För att en sjuksköterska ska kunna vårda och lindra lidande på bästa sätt är det viktigt 

att ha kännedom om vad kvinnor kan ha för upplevelser av att drabbas av en svår 

sjukdom, samt att veta i vilken social situation kvinnan befinner sig. För att bemöta de 

unga kvinnorna på bästa sätt är det viktigt att sjuksköterskan ger information som är av 

relevans för vad som händer med den unga kvinnan i samband med behandlingen, och 

hur det kan komma att påverka hennes framtid. Unga kvinnor beskriver att fråntas 

förmågan att inte kunna skaffa biologiska barn har en stor påverkan på deras 

livssituation. Sjuksköterskor bör därför:  

 

 Ge adekvat och anpassad information  

  

 Jobba utifrån ett familje- och patientperspektiv 

 

 Respektera kvinnans integritet och autonomi för att skapa en god vårdrelation, 

för att på så sätt minska uppkomsten av ett vårdlidande. 
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Slutsats  

Resultatet i denna studie visar att unga kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever en 

stor chock av att drabbas i unga år och upplever en stor förändring av livskvaliten. 

Dessa förändringar uttrycker kvinnorna bland annat i en stor sorg över att bli infertila 

och inte längre ha förmågan att kunna skaffa biologiska barn. Studien visar även att 

unga kvinnor som har insjuknat i cancer har mycket funderingar kring döden och hur 

deras familj ska klara av situationen. För att minska lidande och öka välbefinnandet för 

dessa kvinnor, bör sjuksköterskan jobba utifrån en helhetssyn där hela människan ses 

som en helhet och inte bara se till de fysiska symtomen som sjukdomen medför.  

Sjuksköterskan bör sträva efter att jobba utifrån den vårdande relationen för att på så 

sätt ge kvinnan utrymme att uttrycka sina begär och behov. 
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Bilaga 1 
Översiktstabell av kvalitativa artiklar                           

 

 

 

Design Syfte Metod  Resultat 

Titel: Living 

the 

experience of 

breast cancer 

treatment: 

The younger 

women’s 

perspective  

Författare: 

Coyne, E och 

Borbasi, S. 

Tidskrift: 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 

26(4), 6-13. 

Årtal: 2009 

 

 

 

Tolkande 

feministiskt 

perspektiv.  

Syftet är att 

beskriva unga 

kvinnors 

uppfattning av 

bröstcancer i 

relation till tidig 

behandling. 

Kvalitativ 

studie där 

deltagarna 

intervjuats.  

Kvinnorna var 

under 50 år 

och har 

diagnostiserats 

med 

bröstcancer 

under de 

senaste 12 

månaderna.  

Resultatet är 

uppdelat i 3 

teman: 

Diagnosis as a 

state of 

disbelief and 

concern, 

Surrounded by 

family yet 

‘going it 

alone’ och 

‘Ups and 

Down’s, the 

treatment 

effect’. 
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Titel: Against 

all odds: 

Australian 

women´s 

experience of 

recovery from 

breast cancer 

Författare: 

Elmir, R, 

Jackson, D, 

Beale, B och 

Schmied, V. 

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 19 

2531-2538. 

Årtal: 2010 

  

 

 

 

Fenomenologisk 

undersökning 

med ett 

holistiskt 

perspektiv 

Syftet är att få 

insikt i unga 

kvinnors 

upplevelser av 

återhämtning efter 

bröstcancerrelaterad 

kirurgi och bidra till 

kunskap för kliniskt 

praktiserande 

Kvalitativ 

studie där 

deltagarna 

intervjuats. 

Intervjuerna 

spelades in 

och 

analyserades. 

Deltagarna var 

kvinnor under 

50 år som fått 

bröstcancer 

och som 

tvingats 

genomgå 

kirurgi till 

följd av 

sjukdomen. 

Resultatet är 

uppbyggt på 

fyra 

huvudteman: 

’It absolutley 

encompassed 

me’, ’Being 

overwhelmed’, 

’Living with 

fear and 

uncertaninty’ 

och ’Finding 

strength 

within’ med 

tillhörande 

subteman. 

Titel: 

Holding it all 

together: 

Breast cancer 

and its impact 

on life for 

younger 

women 

Författare: 

Coyne, E och 

Borbasi, S 

Tidskrift: 

Contemporary 

Nurse 23(2), 

157-169.  

Årtal: 2006 

 

 

 

 

Tolkande 

feministiskt 

perspektiv 

Syftet är att 

undersöka 

upplevelserna av att 

få bröstcancer hos 

kvinnor under 50 

år.  

Kvalitativ 

studie där 

deltagarna 

intervjuades. 

Sex kvinnor 

under 50 år 

som fått 

diagnosen 

bröstcancer 

under de 

senaste 12 

månaderna.  

Resultatet är 

uppbyggt på 

tre teman: 

Diagnosis – 

having to be 

strong.  

Impact on the 

family och 

Life after 

treatment. 
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Titel: The 

Menopausal 

Symptom 

Experience in 

Young Mid-

life Women 

With Breast 

Cancer 

Författare: 

Knobf This, 

M. 

Tidskrift: 

Cancer 

Nursing 

24(3), 201-

211. 

Årtal: 2001 

Grundad 

teori 

Syftet är att 

beskriva 

upplevelser 

av 

menopausens 

symtom i 

samband med 

att drabbas av 

bröstcancer  

Kvalitativ studie där 

deltagarna intervjuats, 

intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Deltagarna var kvinnor 

med symtom av 

menopaus tillföljd av 

behandling av 

bröstcancer. 

Resultatet är 

uppbyggt på 

sex teman: 

Menopausal 

Symptom: 

Change in 

Menstrual 

Cycle 

Function, 

Menopausal 

Symptoms: Hot 

Flashes and 

Associated 

Insomnia, 

Weight Gain: 

Chemotherapy? 

Menopause? 

Both?, 

Sexuality: 

Vaginal 

Dryness, 

Dyspareunia, 

Changes in 

Libido och 

Long Term 

Effects 

Menopause: 

Osteoporosis 

and Heart 

Disease 

Titel: Early 

Adulthood 

Uprooted: 

Transitoriness 

in Young 

Women With 

Breast cancer 

Författare: 

Shaha, M och 

Bauer-Wu, S. 

Tidskrift: 

Cancer 

Nursing 

32(3), 246-

55. 

Årtal: 2009 

En andra 

analys av 

en 

kvantitativ 

studie. 

Syftet är att 

beskriva 

kvinnornas 

upplevelser 

och tankar 

kring sin egen 

dödlighet i 

samband med 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie med 

tematisk analys. 16 

kvinnor under 39 år som 

alla hade fått diagnosen 

bröstcancer. 

Resultatet är 

uppbyggt av tre 

huvudteman: 

Being 

Remembered, 

Landscape of 

Emotions and 

Perspectives, 

Omnipresence 

of Life´s 

Finitude. 

Med 

tillhörande 

subteman 
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Titel: A 

Qualitative 

Analysis of 

Reproductive 

Issues Raised 

by Young 

Australian 

Women with 

Breast 

Cancer 

Författare: 

Conelle, S, 

Patterson, C 

och 

Newman, B.  

Tidskrift: 

Healt Care 

for Women 

International 

27, 94-110. 

Årtal: 2006 

Epistemologi

sk 

undersökning

. 

Syftet är att 

öka 

förståelsen 

för 

kvinnornas 

upplevelser 

av att drabbas 

av 

bröstcancer 

för att ge en 

ökad 

förståelse för 

deras behov. 

Kvalitativ 

studie med 

intervju 

frågor. 

Kvinnor som 

fått 

diagnosen 

bröstcancer 

innan 41 års 

ålder.  

Resultatet är 

uppbyggt på fyra 

teman: Fertility, 

Contraception, 

Pregnancy och 

Breastfeeding 


