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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Bröstcancer är den cancerform som är vanligast bland kvinnor. Av alla 

cancerfall är det cirka 30 procent som utgörs av bröstcancer. Genom den 

tidiga upptäckten av cancer och utvecklingen av behandlingarna är det fler 

som blir fria från sjukdomen. Familjen till kvinnor med bröstcancer påverkas 

emotionellt av diagnosen. Sjuksköterskan har i sin komplexa roll uppgiften 

att ge personcentrerad vård och ansvaret att involvera närstående. 

Allmänsjuksköterskan som upplever en bristfällig kunskap om cancer 

behöver en ökad kompetens för att kunna ge en god vård.  

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes där originalartiklar publicerade mellan 2009-

2019 användes. Databaserna PubMed och CINAHL Complete användes vid 

sökningarna. Analysen av de tio vetenskapliga artiklarna utfördes enligt 

Fribergs metod. Likheter och skillnader identifierades och nya teman samt 

underteman hittades. 

Resultat: Kvinnorna som levde med bröstcancer upplevde olika känslor i samband med 

sjukdomen. Hopp och tacksamhet till livet var förekommande. Omgivningen 

samt vårdpersonalen ansågs för de flesta kvinnorna vara ett stort stöd. För 

många kvinnor gav religionen styrka och stöd under sjukdomen. Vissa 

upplevde att de fick en förändrad självbild och identitet i samband med 

bröstcancern och de konsekvenser som uppstod.  

Diskussion: Resultatets huvudfynd diskuterades utifrån författarnas egna reflektioner, 

Katie Erikssons teori om lidandet och annan forskning.  

Nyckelord: Bröstcancer, upplevelser, kvinnor, känslor, identitet. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women. Of all 

cancer cases, approximately 30 percent are breast cancer. Through the early 

detection of cancer and the development of the treatments there are more 

people who becomes free from the disease. The family of women with 

breast cancer is emotionally affected by the diagnosis. In its complex role, 

the nurse has the task of providing person-centered care and the 

responsibility to involve relatives. The general nurse who experiences a 

inadequate knowledge of cancer needs an increased competence to be able 

to provide good care. 

Aim: The aim was to describe womens’ experiences of living with breast cancer. 

Method: A literature review was performed where original articles published between 

2009-2019 were included. The databases PubMed and CINAHL Complete 

were used in the searches. The analysis of the ten scientific articles was 

carried out according to Friberg’s method. Similarities and differences were 

identified and new themes and sub-themes were found. 

Results: The women living with breast cancer experienced different emotions in 

connection with the disease. Hope and gratitude for life were common. The 

environment as well as the care staff were considered as a major support for 

most women. For many women, religion provided strength and support 

during the illness. Some felt that they had a changed self-image and identity 

in connection with the breast cancer and the consequences that arose. 

Discussion: The main findings of the result were discussed based on the authors’ own 

reflections, Katie Eriksson's theory of suffering and other research. 

Keywords: Breast cancer, experiences, women, feelings, identity. 
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1 Inledning 

Vi har valt att ta reda på kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer då det är en vanlig 

cancerform hos kvinnor som förknippas med en ökad dödlighet. Sjuksköterskor behöver 

kompetens i mötet med kvinnor som har bröstcancer då vi möter kvinnorna med bröstcancer 

vart vi än är inom vården. Förmodligen känner vi alla någon som har haft eller har sjukdomen 

bröstcancer. Vi har personliga förankringar till bröstcancer då närstående till oss drabbats av 

sjukdomen. Upplevelserna av att leva med bröstcancer verkar se olika ut för våra närstående 

och intresset för att ta reda på kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer har därför 

växt fram. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Förekomst av bröstcancer  

Cancer, som är ett samlingsnamn, innefattar ett flertal tumörsjukdomar varav bröstcancer är 

en av dem (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Bröstcancer är den mest förekommande 

cancerdiagnosen hos kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2019). I Sverige diagnostiserades cirka 

55 000 personer med någon form av cancersjukdom under året 2010 och antalet insjuknande 

har därefter ökat (Pellmer et al., 2012). Under år 2007 fick totalt 7 049 personer diagnosen 

bröstcancer och i Sverige uppskattas var tredje person insjukna. Bröstcancer utgör ungefär 30 

procent av mängden cancerfall och det är en stor mängd kvinnor i världen som dör av 

sjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2019).  Av världens alla dödsfall är 17 procent orsakade 

av cancer och i Sverige är motsvarande siffra 26 procent. En ökad andel blir nuförtiden fria 

från bröstcancer vilket beror på att cancerupptäckten sker tidigare tack vare 

mammografiscreening och då behandlingarna har utvecklats (Bergh & Emdin, 2008). 

 

2.2 Patofysiologi  

Det är ständigt nya celler som blidas i hela kroppen genom kontrollerad celldelning (E. 

Ericson, 2012; T. Ericson, 2012). De nya cellerna som skapas kompenserar för de celler som 

dör. Celler i kroppen genomgår apoptos vilket är en celldöd som är inprogrammerad hos alla 

kroppens celler. Om det i en cell sker en mutation kan cellen själv utföra en reparation. När 

den tänkta reparationen inte genomförs genomgår cellen apoptos. Mutationen blir bestående 

hos de celler som inte utför reparation eller den tänkta apoptosen vilket kan bidra till 

cancerutveckling. World Health Organisation (2015) definierar cancer som en spridande 
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tillväxt av celler som sker okontrollerat. Tillväxten som fortlöper kan infiltrera vävnader runt 

om och även utveckla metastaser som påverkar andra organ.  

Då cellerna växer i en snabb hastighet bildas en så kallad tumör (E. Ericson, 2012; T. 

Ericson, 2012). När tumören blivit stor kan den kännas vid palpation. Det finns både maligna 

(elakartade) och benigna (godartade) tumörer. De benigna tumörerna har möjligheten att växa 

men utsätter inte fara för spridning till andra organ eller vävnader. Den maligna 

cancertumören har, jämfört med den benigna tumören, förmågan att infiltrera annan vävnad 

och metastaser kan utvecklas.  

Tumören i bröstet kan vara lokalt begränsad till körtelgången och benämns då som cancer 

in situ (Bergh & Emdin, 2008). Invasiv bröstcancer innebär istället att cancern däremot 

angriper den närliggande vävnaden. Bröstcancer finns i olika former och delas in i ductal och 

lobulär cancer (E. Ericson, 2012; T. Ericson, 2012). Den ductala formen innebär att cancern 

startar vid cellerna i bröstkörtlarnas körtelrör. Lobulär kallas den typ av cancer som bildas i 

körtellobuli. Den mest förekommande formen av bröstcancer är den ductala cancern.  

 

2.3 Symtom och risker  

Det finns ett flertal riskfaktorer till bröstcancer såsom genetiska faktorer, tidig menstruation 

och menopaus i hög ålder (E. Ericson, 2012; T. Ericson, 2012). Rökning, strålning, övervikt 

samt alkoholkonsumtion kan även bidra till utvecklingen av bröstcancer. Symtom som kan 

förekomma vid bröstcancer är att en knöl kan kännas vid palpation av bröst eller armhåla. 

Andra förekommande symtom som kan uppstå är strukturförändringar i huden, hudrodnad 

samt blodig vätska som utsöndras via bröstvårtan (Bergh & Emdin, 2008). Hormonella 

orsaker i kroppen kan ge en smärta i bröstet och behöver därför inte alltid vara ett symtom på 

bröstcancer. I bland kan mammografiundersökningen identifiera tumörtillväxt utan att 

symtom har upplevts hos personen. 

 

2.4 Mammografi 

Att lära känna sina egna bröst och hur de är i ett normalt tillstånd kan bidra till upptäckt av 

förändringar i bröstet (Cancerfonden, u.å.). Genom att känna på brösten och kontrollera 

utseendet av dem kan förändringar identifieras som tidigare inte funnits. Mammografi samt 

palpationer utförs som det första steget i att identifiera bröstförändringar (E. Ericson, 2012; T. 

Ericson, 2012). Det utförs en screeningundersökning med mammografi för kvinnor över en 

viss ålder i syfte att kunna upptäcka förändringar i bröstet.  
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I den kvalitativa studien av Norfjord Van Zyl, Akhavan, Tillgren och Asp (2018) beskrivs 

de upplevelser som kvinnor har av mammografi. Kvinnorna i studien uppgav att de kände sig 

utlämnade till vårdpersonalen. Mammografiscreeningen kunde upplevas som obehaglig och 

smärtsam när bröstet pressades (Norfjord Van Zyl et al., 2018; Whelehan, Evans & Ozakinci, 

2016). Oro över mammografin samt eventuell cancerupptäckt förekom hos en del kvinnor 

(Whelehan et al., 2016). Vissa behövde återigen genomföra mammografin vilket skapade en 

rädsla (Norfjord Van Zyl et al., 2018). Att behöva vänta på ett resultat från undersökningen 

bidrog till oro och rädsla.  

En del kvinnor upplevde att de var tvungna att genomgå mammografi (Whelehan et al., 

2016). För de flesta av kvinnorna var det ändå en självklarhet att utföra undersökningen, då 

det ansågs som en del av livets gång (Norfjord Van Zyl et al., 2018). Undersökningen med 

mammografin upplevdes som nödvändig då det kunde bidra till upptäckt av eventuell 

bröstcancer (Norfjord Van Zyl et al., 2018; Whelehan et al., 2016). Vissa uppgav att de inte 

hade kunskap om hur de själva kunde finna förändringar i bröstet (Whelehan et al., 2016). De 

flesta kvinnorna hade därför en positiv syn och attityd till screeningen. De ansåg att det var 

bättre att vara på den säkra sidan samt ta ansvar och därför genomgå screeningen. 

Kvinnorna som undersöktes med mammografi hade olika kunskapslägen om metoden 

(Whelehan et al., 2016). De kvinnor som för första gången genomgick mammografiscreening 

upplevde att de inte var beredda och önskade att de hade fått mer information om 

undersökningen. De som genomgick mammografi upplevde att de inte hade kontroll över 

situationen. Om det vid mammografin upptäcks förändringar så utförs en bröstpunktion (E. 

Ericson, 2012; T. Ericson, 2012). Vid punktionen kan tumörens egenskaper identifieras 

(Bergh & Emdin, 2008). Vävnadsprov från tumörtillväxten tas under punktionen i syfte att 

kunna ställa en diagnos (E. Ericson, 2012; T. Ericson, 2012). 

 

2.5 Behandling  

Behandlingen av bröstcancer kan se olika ut och kan ske genom kirurgi, strålbehandling, 

cytostatika eller hormonell behandling (Bergh & Emdin, 2008). Partiell mastektomi och 

mastektomi är två olika kirurgiska behandlingsmetoder som används vid bröstcancer (E. 

Ericson, 2012; T. Ericson, 2012). Partiell mastektomi är en bröstbevarande metod då delar av 

bröstet kirurgiskt avlägsnas. Mastektomi är en kirurgisk metod som utförs då bröstcancern är 

avancerad och mer omfattande. Vid en mastektomi avlägsnas hela bröstet samt 

lymfkörtelvävnaden som finns i axillen. 
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Strålbehandling är en annan behandlingsmetod vid bröstcancer (Bergh & Emdin, 2008). 

Efter att en kirurgisk behandling genomförts kan strålbehandling användas som ett 

komplement för att minska risken för återfall. Cancercellerna i bröstet kan ha receptorer för 

östrogen och därför används ibland hormonell behandling vid bröstcancer (E. Ericson, 2012; 

T. Ericson, 2012). Genom hormonell behandling med antiöstrogen blockeras receptorerna och 

tillväxten av cancercellerna motverkas. Behandling med hormoner är förekommande efter ett 

kirurgiskt ingrepp då återfallsrisken motverkas. 

Cytostatika är även en behandlingsmetod som används vid bröstcancer och kan förekomma 

både innan och efter kirurgi (Bergh & Emdin, 2008). Om personen har en avancerad 

bröstcancerform med hormonkänslighet kan behandlingen med cytostatika ges innan ett 

kirurgiskt ingrepp utförs. Att ge cytostatika innan kirurgi kan bidra till en minsking av 

tumörstorleken. Behandlingsmetoden kan som ett komplement även förekomma efter ett 

kirurgiskt ingrepp i syfte att minimera risken för återfall. 

 

2.6 Familjens upplevelser av bröstcancerdiagnos  

Den kvalitativa studien av Younes Barani, Rahnama, Naderifar, Badakhsh och 

Noorisanchooli (2019) beskriver att männen, till kvinnor med bröstcancer, hade svårt att 

förstå att frun blivit drabbad av sjukdomen. Männen som fick reda på fruns besked upplevde 

chock samt upprördhet. I en kvantitativ studie som utfördes framkom det att en del män inte 

var beredda då deras partner fick diaganosen och frågor om livet kunde återgå till det normala 

uppstod (Fletcher, Lewis & Haberman, 2009). En oro över eventuell cancerspridning förekom 

hos männen (Fletcher et al., 2009; Younes Barani et al., 2019). Att förlora sina kvinnor på 

grund av bröstcancern var en bidragande faktor till upplevd rädsla (Younes Barani et al., 

2019).  

En del män upplevde även en rädsla då de i samband med fruns situation insåg att de själva 

kunde dö (Fletcher et al., 2009). Kvinnornas behandling utvecklade en oro och männen 

önskade att få mer information om behandlingen. Männen uppgav att de inte påpekade 

förändringar som skedde i utseendet hos kvinnorna då de inte ville att de skulle skämmas 

(Younes Barani et al., 2019). De var alltid nära om kvinnorna behövde dem och männen 

gjorde allt i sin makt för att hjälpa dem genom hela sjukdomstiden. En del män upplevde att 

det sexuella livet förändrades i samband med kvinnans diagnos (Fletcher et al., 2009; Younes 

Barani et al., 2019). Männen upplevde att det sexuella intresset minskades hos kvinnorna och 

därför valde de att inte fråga om de skulle ha sexuellt umgänge (Younes Barani et al., 2019). 
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De såg även hur barnen påverkades av moderns bröstcancer samt utseendeförändringar då de 

grät, var rädda och oroliga. En del av männen undrade om stödet som barnen fick var 

tillräckligt för deras välbefinnande (Fletcher et al., 2009). 

 

2.7 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans roll i vårdandet av personer med bröstcancer är komplex och handlar om att 

skapa vårdrelationer, stödja och informera personerna under behandling (Luck, Chok, Scott & 

Wilkes, 2016). De behöver även vara tillgängliga för att kunna ge råd vid behov. Utöver hjälp 

med praktiska ting är det viktigt att som sjuksköterska vara närvarande och tillgodose 

patienterna med både emotionellt och mentalt stöd. Sjuksköterskan har en mycket viktig roll 

inom omvårdnaden av personen och är den som har i uppgift att involvera alla professioner 

inom hela vårdteamet.  

I  den kvalitativa studien av Ross, Tod och Clarke (2014) intervjuades 

allmänsjuksköterskor i syfte att ta reda på deras perspektiv av personcentrerad vård. 

Allmänsjuksköterskorna ansåg att det var av stor vikt att lära känna patienten och få en 

förståelse för personen i fråga för att kunna utföra en god personcentrerad vård. Att som 

sjuksköterska även ta sig tid att skapa en relation till de närstående kan bidra till en förbättrad 

personcentrerad vård. Att vara vänlig  i mötet ansågs vara viktigt för en vårdrelation baserad 

på tillit. Att ta del av patientens upplevelser och berättelser var enligt allmänsjuksköterskorna 

betydande då de kunde få ta del av det patienten själv ansåg som viktigt. Det individuella 

behoven och det patienten värdesätter är viktigt att få reda på för att kunna utföra en god och 

personcentrerad omvårdnad.  

Definitionen av en personcentrerad vård innebär en målsättning där hela personen 

framhävs och får sina behov tillgodosedda: psykiska, sociala, fysiska, existentiella samt 

andliga behov (Svensk sjuksköterskeförerning, 2016). Personens perspekiv på hälsa och 

sjukdom respekteras och vården individualiseras utifrån personens enskilda behov samt 

önskemål. Kommunikationen mellan sjuksköterskan, patienten, närstående samt vårdteamet 

har enligt allmänsjuksköterskorna en betydelse för den personcentrerade vården (Ross et al., 

2014). Att involvera samt kommunicera med hela vårdteamet är en viktig del i den 

personcentrerade vården då ett gemensamt mål ska uppnås. Att involvera de närstående och 

patienterna i beslut som tas gällande vården är även en mycket central del.  

Den etiska koden för sjuksköterskor beskriver att professionen ska värna om de mänskliga 

rättigheterna (International Council of Nurses, 2012). Sjuksköterskan ska bemöta personer i 
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vården med både respekt och värdighet. I det nationella vårdprogrammet beskrivs hur 

sjuksköterskan ska följa vissa riktlinjer i vårdandet av patienter med bröstcancer (Regionala 

cancercentrum, 2019). Sjuksköterskan ska vårda personen evidensbaserat och tillgodose 

patienten med information både skriftligt och muntligt rörande diagnos, behandling och 

patientgrupper. Patientens sociala nätverk ska kartläggas och de närstående ska involveras. 

Sjuksköterskan har även i uppgift att bekräfta de känslor som patienten upplever under 

sjukdomsförloppet. Vid bröstcancervård ska det i delaktighet med patienten även upprättas en 

individuell vårdplan. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har patienten som har bröstcancer även 

rätt till en kontaktsjuksköterska som bidrar till att patienten blir delaktig i sin vård.  

 

2.8 Sjuksköterskans upplevelser av vårdandet  

Allmänsjuksköterskorna upplever en utmaning i vårdandet av patienter med cancer (Maree & 

Kombe Mulonda, 2017; Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005). För en del grundades 

utmaningen i avsaknad av de kunskaper som en onkologisjuksköterska besitter (Maree & 

Kombe Mulonda, 2017). De sjuksköterskor som hade specialistutbildning i onkologi kände att 

de belastades av allmänsjuksköterskorna som inte hade samma kunskapsnivå om cancer. 

Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga i vårdandet av patienterna (Maree & Kombe 

Mulonda, 2017; Mohan et al., 2005). Vissa upplevde att de inte kunde ge en god vård på 

grund av tidsbrist inom yrket. Sjuksköterskorna kände även att tidsbristen påverkade de 

närstående då de inte hade tid att prata och ge stöd till dem (Mohan et al., 2005). 

Andra sjuksköterskor upplevde att personalbristen och kunskapsbristen var bidragande 

faktorer till att de inte kunde ge den vården som de ansåg att kvinnorna förtjänade (Maree & 

Kombe Mulonda, 2017).  

Allmänsjuksköterskorna upplevde svårigheter att hantera känslorna som uppstod när 

patienten och de närstående påverkades av cancerns dödlighet (Mohan et al., 2005). En del av 

sjuksköterskorna upplevde sorg och oro i samband med vårdandet av patienter med 

cancersjukdom.  De önskade sig mer kunskap kring cancer då de hade svårt att besvara frågor 

rörande cancer på ett professionellt sett. Genom att vårda, ge råd och samtala med kvinnorna 

kände sjuksköterskorna sig meningsfulla (Maree & Kombe Mulonda, 2017). Trots de 

utmaningar som sjuksköterskorna upplevde ansågs en etablerad vårdrelation bidra till positiva 

förändringar för patienten. 

De som utbildar sig till sjuksköterskor anser även att de behöver en ökad kunskap om 

cancer för att kunna ge optimal vård (Edwards, Anstey, Kelly, Ballie & Hopkinson, 2016). 
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Sjuksköterskestudenterna kände att de inte var förberedda att ge det stöd som patienten 

behövde vid dåliga nyheter. Att även lära sig hur familjen kunde påverkas ansågs som viktigt 

för att kunna ge ett bra bemötande och stöd till alla som påverkades av diagnosen. Det var 

avgörande för studenterna att få kunskap kring vad den enskilda patienten behövde. Kunskap 

kunde etableras genom att se hela patienternas cancerförlopp. Patienter som drabbats av 

cancer kunde även förmedla information och kunskap om sjukdomen till 

sjuksköterskestudenterna. 

 

2.9 Problemformulering 

Bröstcancer är en vanligt förekommande sjukdom hos kvinnor. När en kvinna drabbas av 

bröstcancer påverkas även familjen emotionellt och vardagen förändras. Sjuksköterskan har 

en komplex roll i vårdandet och har som uppgift att ge personcentrerad vård utifrån personens 

egna behov. Det nationella vårdprogrammet innefattar riktlinjer som sjuksköterskan ska följa i 

vårdandet av personer med bröstcancer. Sjuksköterskan ska ge evidensbaserad omvårdnad, 

stöd, information och bekräftelse till de personer som vårdas för bröstcancer. Studier visar att 

både allmänsjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplever att de har otillräcklig kunskap 

om bröstcancer för att kunna ge en god personcentrerad vård. Det är därför angeläget att 

sjuksköterskestudenterna och allmänsjuksköterskorna får en ökad kunskap om bröstcancer 

och de upplevelser som diagnosen medför. 

 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Katie Erikssons teori utgår från att personen är helt unik och bestående av tre delar: kropp, 

ande och själ (Eriksson, 1987b). Då en sjukdom drabbar människan förändras livet och 

personen tvingas att ändra sin livsstil, detta liknas med att hon hamnar i en kamp för sin egen 

hälsa. Eriksson (2012) beskriver hur patientbegreppet tidigare förknippats med personens 

diagnos men genom att se hela patienten kopplar hon människan till lidandet. Sjuksköterskan 

är närvarande och skapar en relation till personen som är mellanmänsklig. Hon ger personen 

utrymme att befinna sig i lidandet samt rum och tid för att försonas med lidandet.  

Det finns tre olika nivåer för att förstå hälsan (Eriksson, Bondas- Salonen, Herberts, 

Lindholm & Matilainen, 1995). Görandenivån är den förståelsen av hälsan som är objektiv.  



 
 8 (34) 

 

Hälsan på varandenivån innefattar att personen själv försöker uppleva ett tillstånd av 

välbefinnande. I vardandenivån beskrivs hälsan ständigt vara i en förändring. Den aktuella 

situationen som en människa befinner sig i kan speglas i hälsan. Lidande och hälsa går hand i 

hand en person som upplever ett lidande kan därför under tiden även uppleva hälsa (Eriksson, 

2000). Det lidande som en person känner är även unikt, omgivningen och människan själv 

skapar det lidande som upplevs.  

Lidandet kan förstås utifrån tre olika former, sjukdomslidande, vårdlidande samt 

livslidande (Eriksson, 1994). Sjukdomslidandet innefattar det kroppsliga lidandet hos en 

människa (Lindwall, 2004). Wiklund (2000, 2008) förklarar att livslidandet är ett lidande till 

livet samt ett själsligt lidande. Vårdlidandet uppstår hos en person när sjuksköterskan inte kan 

tillgodose de begär och behov som personen har. Det är av stor vikt att patienten får sitt eget 

lidande bekräftat, tid att leva i sitt lidande samt finna en försoning med lidandet (Eriksson, 

1994).  

Eriksson (1987a, 1987b, 2000) anser att sjuksköterskan ska vara med personen som har ett 

lidande samt hjälpa henne. Författarna har valt att återknyta till Katie Erikssons teori i 

samband med resultatdiskussionen för att förstå kvinnors olika upplevelser av lidande vid 

bröstcancer. Teorin syftar till att människan samt lidandet är unikt vilket kan kopplas till 

kvinnorna och deras upplevelser. De upplevelser som kvinnorna har vid bröstcancer kan 

förstås med hjälp av teorin om lidandet. Teorin kan därmed relateras till syftet då erfarenheter 

kan se olika ut för kvinnor med bröstcancer. 

 

5 Metod 

Författarna har utfört en litteraturöversikt vilket enligt Friberg (2017a) ger en överblick över 

det kunskapsläge som finns inom ett visst område. Översikten som görs bidrar till en 

uppfattning över vad det är som tidigare studerats inom det valda området och även vad som 

bör studeras. Segesten (2017) beskriver en litteraturöversikt som ett systematiskt arbete där 

författarna redovisar de olika stegen i processen.  

 

5.1 Urval 

Enligt Friberg (2017b) ska urvalet vara tydligt och det ska framgå vilka artiklar som ska 

inkluderas. Östlundh (2017) beskriver att avgränsningar filtrerar urvalet och medför att 

författarna får relevanta artiklar för det valda området. De inklusionskriterier som författarna 

använde var att artiklarna skulle vara originalartiklar och handla om kvinnor över 18 år som 
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lever med bröstcancer i olika skeden. Artiklarna skulle vara kvalitativa där kvinnornas 

upplevelser framkom samt etiskt granskade. Vidare skulle artiklarna vara peer-reviewed, 

skrivna på engelska och vara publicerade mellan år 2009-2019. Ett exklusionskriterium som 

användes var att utesluta kvinnor som blivit fria från bröstcancer. 

 

5.2 Datainsamling  

Författarna inledde arbetet med en överblickande informationssökning i olika databaser för att 

få en förståelse om i vilken utsträckning ämnet studerats. Östlundh (2017) beskriver att 

grunden för sökarbetet är när en inledande sökning om informationen görs. När den egentliga 

sökningen utfördes använde författarna databaserna PubMed och CINAHL Complete för att 

söka efter vetenskapliga artiklar. Databasen CINAHL Complete innehåller artiklar inom 

området omvårdnadsvetenskap medan databasen PubMed innehåller artiklar som är relaterade 

till omvårdnad och medicin (Östlundh, 2017). Författarna valde de två databaserna då de 

innehåller information som är relevant för syftet.  

  Ämnesordlistor har använts för sökningarna och finns i både PubMed och CINAHL 

Complete. Författarna har i enlighet med Östlundh (2017) använt sig av MeSH- termer som 

’’Breast Neoplasms’’ och ’’Life change events’’ i PubMed. Ämnesord som använts i 

CINAHL Complete är ’’Breast Neoplasms’’och ’’Life experiences’’ från CINAHL Subject 

Headings. I enlighet med vad som beskrivs av Östlundh (2017) har synonymer använts i de 

olika databaserna för att finna ord till sökningarna. ’’Breast cancer’’ är den synonym som 

författarna har använt i både PubMed och CINAHL Complete. 

Boolesk söklogik med operatorerna ”OR” och ”AND” har använts för att kombinera de 

olika sökorden med varandra. Som Östlundh (2017) beskriver används operatoren ’’AND’’ 

vid sökningar där termer sammankopplas. Vid användning av olika sökord med samma 

betydelse används operatoren ’’OR’’ vilket möjliggör en träff på något av orden. Databaserna 

som har använts innehåller sökhistorik där författarna sedan har kombinerat ämnesord och 

synonymer. Litteratursökningen redovisas i sökmatris, se bilaga 1.  

Genom att läsa titlar kan relevanta artiklar hittas (Östlundh, 2017). Författarna valde först 

ut artiklar utifrån relevans i titeln och granskade sedan artiklarnas abstrakt för att se om 

artikeln kunde besvara författarnas eget syfte. Om abstraktet var av relevans lästes även 

resultatet för att se om författarnas eget syfte besvarades. I PubMed finns inte peer-reviewed 

som begränsning. Författarna gick då in på tidsskriften som publicerat artikeln för att 
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identifiera om artikeln var av vetenskaplig karaktär. Tillslut hittades tio artiklar vars resultat 

svarade på författarnas syfte. En översikt av artiklarna redovisas i bilaga 2. 

 

5.3 Dataanalys 

Analysprocessen av artiklarna genomfördes i en flerstegsmodell enligt Friberg (2017a). Till 

att börja med lästes de tio vetenskapliga artiklarna ett flertal gånger för att författarna skulle 

förstå helheten. Material som metod, syfte och resultat av artiklarna fördes sedan in i en 

artikelmatris för att få en översikt för den fortsatta analysen, se artikelmatrisen (Bilaga 2). 

Genom artikelmatrisen fick författarna i enlighet med Friberg (2017a) en tydligare blick över 

artiklarnas innehåll vilket utvecklade en struktur i arbetsprocessen.  

De centrala delarna av artiklarnas resultat sammanställdes i ett separat dokument för analys av 

innehållet. Författarna använde sig av färgkodning och fann då olikheter samt likheter i de 

olika studierna. Friberg (2017a) förklarar tillvägagångssättet för tematisering genom att det 

identifieras olika teman utifrån artiklarnas perspektiv. De teman som uppmärksammas bidrar 

till en övergripande bild om området. De likheter som författarna fann i artiklarnas resultatdel 

sammanställdes och nya teman formades. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) förklarar att forskningsetiken skyddar personer som deltar i olika studier 

och ser till allas lika värde. De överväganden som är etiska utförs både under och inför det 

vetenskapliga arbetet. I de forskningsetiska övervägandena behövde författarna vara 

uppmärksamma på att inte tolka artiklarnas resultat felaktigt i enlighet med Kjellström (2017). 

Författarna är inte engelsktalande och eftersom majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är 

skrivna på engelska är det viktigt att författarna får en korrekt översättning. Skulle författarna 

utföra egna tolkningar av texten fanns då risk för ett felaktigt resultat. Författarna har därför i 

enlighet med Friberg (2017a) läst igenom artiklarna upprepande gånger. Texten har översatts 

från engelska till svenska och författarna har tagit hjälp av ett lexikon för att få en korrekt 

översättning. 

I enlighet med Friberg (2017a) finns det en risk att författarna vid en litteraturöversikt 

endast väljer artiklar som stödjer deras egna synpunkter. Författarna har under arbetet förhållit 

sig kritiskt till artiklarna och varit neutrala i sina åsikter genom ständig reflektion kring den 

egna förförståelsen. Författarna har inte valt att använda text som endast stödjer författarnas 

synpunkter då både negativa och positiva aspekter tas upp och ingen text utelämnas. 
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Författarna har även avstått från det som kallas vetenskaplig oredlighet (Kjellström, 2017) 

genom att inte förvränga, plagiera, fabricera eller förfalska text. 

 

7 Resultat 

Fem huvudteman framkom i resultatet med tillägg av underteman som presenteras under de 

respektive huvudteman. 

 

7.1 Emotionella perspektiv vid bröstcancer  

Tre underteman identifierades. Rädsla, oro och sorg handlar om de känslorna som upplevdes 

i samband med bröstcancern. En oviss framtid handlar om den oförutsägbara och ovissa 

framtiden som bröstcancern medförde. Tacksamhet till livet innefattar det positiva aspekterna 

som uppstod vid bröstcancer. 

 

7.1.1 Rädsla, oro och sorg 

Kvinnorna upplevde olika känslor i samband med sin bröstcancerdiagnos (Banning, Hafeez, 

Faisal, Hassan & Zafar, 2009; Holst-Hansson, Idvall, Bolmsjö & Wennick, 2017; Inan, 

Günüşen & Üstün, 2016). Den känsla som förekom hos de flesta kvinnor som levde med 

bröstcancer var en rädsla (Banning et al., 2009; Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015; 

Holst-Hansson et al., 2017; Inan et al., 2016; Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee, 2012; 

Van Ee et al., 2019). En del kvinnor upplevde även en ledsamhet eller sorg i samband med 

sjukdomen (Holst-Hansson et al., 2017; Inan et al., 2016; Van Ee et al., 2019).  

Oro var även en känsla som många kvinnor upplevde (Banning et al., 2009; Holst-Hansson 

et al., 2017; Inan et al., 2016). Andra förekommande känslor var ångest och chock över 

bröstcancerdiagnosen (Banning et al., 2009; Van Ee et al., 2019). Känslor av ledsamhet, oro 

och rädsla uppstod hos en del kvinnor då de tänkte på behandlingen som de skulle genomgå 

(Banning et al., 2009). Andra kände en osäkerhet gällande den föreslagna 

behandlingsmetoden och upplevde en rädsla för de konsekvenser som kunde uppstå (Van Ee 

et al., 2019). 

 

7.1.2 En oviss framtid 

Diagnosen bröstcancer medförde en ovisshet inför framtiden för vissa av kvinnorna (Banning 

et al., 2009; Inan et al., 2016; Pacsi, 2015). Några personer upplevde även att en större 

ovisshet inför framtiden uppkom då de tänkte på sjukdomen (Inan et al., 2016). Den ovisshet 
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som uppstod bidrog till att det blev svårare att hantera livet för dessa kvinnor. En del kvinnor 

upplevde även en oro att bröstcancern skulle sprida sig till andra ställen i kroppen (Inan et al., 

2016; Pacsi, 2015). Några av kvinnorna försökte att förstå varför just de drabbades av 

sjukdomen (Liamputtong & Suwankhong, 2015).  

Tankar om döden förekom bland de kvinnor som levde med bröstcancer (Holst-Hansson et 

al., 2017; Inan et al., 2016). En del såg sin bröstcancerdiagnos som allvarlig 

(Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015; Liamputtong & Suwankhong, 2015). Kvinnorna 

tänkte att bröstcancern innebar en dödlig utgång eller ett förkortat liv. Vissa uppgav även en 

oklarhet då de inte visste vilken behandling de skulle genomgå (Inan et al., 2016). En del 

vägrade att genomgå en behandling då de inte kunde acceptera och inse att de hade 

bröstcancerdiagnosen. 

 

7.1.3 Tacksamhet till livet 

En tacksamhet till livet, hopp och glädje beskrevs av vissa kvinnor (Holst-Hansson et al., 

2017). Kvinnorna uppgav att den tidiga upptäckten av sjukdomen medförde en ökad 

överlevnad. En del var rädda för att vara eller bli deprimerade samt nedstämda då det 

förknippades med en minskad överlevnad. Att undvika de negativa tankarna och istället 

fokusera på det positiva ansågs däremot öka deras chans till överlevnad. Vissa kvinnor 

upplevde att de fick ett nytt perspektiv på livet genom sin diagnos (Joulaee et al., 2012). En 

del kvinnor upplevde genom bröstcancerdiagnosen en positiv förändring (Inan et al., 2016). 

Det som tidigare varit viktigt i livet upplevdes efter bröstcancerdiagnosen som meningslöst 

och en ny syn på hälsan uppstod. 

Trots en bröstcancerdiagnos var det vissa som valde att fortsätta leva livet som de tidigare 

gjort (Van Ee et al., 2019). En del kvinnor valde inte en lugn livsstil i samband med 

bröstcancern utan de fortsatte att vara aktiva. Vissa fick begränsa det aktiva livet som de hade 

då en minskad fysisk funktion upplevdes i samband med biverkningar som exempelvis 

trötthet och illamående. Kvinnorna försökte hantera sjukdomen som de hade genom att 

anpassa sig till de förändringar som bröstcancern medförde (Pacsi, 2015).  

 

7.2 Omgivningens betydelse 

Tre underteman hittades. Närståendes betydelse handlar om kvinnornas upplevelser av att få 

stöd från vänner och familjen. Barnen som drivkraft handlar om barnens betydelse vid 
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sjukdom. Självständighet kontra stöd berör de negativa aspekterna av stöd samt betydelsen av 

självständighet. 

 

7.2.1 Närståendes betydelse 

Stödet från familjen och vännerna ansågs vara viktigt samt värdefullt för kvinnor med 

bröstcancer (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2012; Van Ee et al., 2019). Olika typer 

av stöd från familj och vänner gavs: emotionellt, moraliskt, praktiskt samt ekonomiskt stöd 

(Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). Stödet från de närstående gav kvinnorna en 

styrka vilket bidrog till att de kände en möjlighet till överlevnad. Familjen var för de flesta av 

kvinnorna ett viktigt stöd och att de alltid fanns tillgängliga bidrog till upplevd styrka 

(Drageset et al., 2012). Familjen var en positiv källa till stöd och gav trygghet samt hopp för 

kvinnorna som levde med bröstcancer (Banning et al., 2009). 

Kvinnor uppgav att de fick ett bra stöd från grannarna samt vännerna då de ständigt fick 

besök av dem (Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). Vissa ville inte belasta familjen 

och det var därför viktigt att kvinnorna kunde prata med vänner om de upplevelser som de 

hade (Drageset et al., 2012). Vissa kvinnor uppgav att det även kunde vara lättare att uttrycka 

sig till en vän då personen i fråga inte var lika involverad i kvinnans liv som en 

familjemedlem är. När kvinnorna var i behov av stöd var de flesta vännerna nära till hands 

(Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015).  

 

7.2.2 Barnen som drivkraft 

Barnen hade en stor betydelse för många kvinnor och var en viktig källa till att kunna 

bekämpa sjukdomen (Liamputtong & Suwankhong, 2015; Pacsi, 2015). Vissa kvinnor uppgav 

en rädsla att behöva lämna sina barn till följd av bröstcancern (Holst-Hansson et al., 2017). En 

del kvinnor levde för barnen och beskrev att de fortsatte att kämpa för deras skull 

(Liamputtong & Suwankhong, 2015). För andra kvinnor var barnen en stor anledning att 

försöka hantera sjukdomen då de ville ha en fortsatt delaktighet i sina barns liv (Pacsi, 2015). 

En konstant oro upplevdes av kvinnorna då det fanns en ovisshet kring behandlingens 

effekter på sjukdomen (Banning et al., 2009). Ovissheten angående barnens framtid 

resulterade i att kvinnorna kände att de var tvungna att försöka bli friska från bröstcancern. 

För vissa av kvinnorna var det viktigt att vara närvarande i barnens liv och tillbringa tid 

tillsammans med dem (Pacsi, 2015). Kvinnorna betonade även betydelsen av att skapa 

minnen och de levde trots sjukdomen därför livet som de hade till fullo för barnens skull.  
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7.2.3 Självständighet kontra stöd 

Några kvinnor ansåg att familjen inte var stöttande i sjukdomsprocessen vilket bidrog till 

svårigheter att hantera sjukdomen (Banning et al., 2009). Kvinnorna utvecklade en osäkerhet i 

de sociala relationerna där omgivningens attityder var en bidragande faktor (Inan et al., 2016). 

Det fanns även stunder då vissa kvinnor hade behovet av att kunna lägga all form av stöd åt 

sidan samt det sociala nätverket då en del av kvinnorna behövde processa sina känslor och 

tankar på egen hand (Drageset et al., 2012). Självständighet i hanteringen var för en del 

viktigt jämfört med andra som föredrog att ta hjälp av andra människor (Van Ee et al., 2019).  

Vissa kvinnor ville inte träffa andra människor då de inte ville samtala om bröstcancern 

(Inan et al., 2016). Kvinnorna ville inte behöva ge förklaringar om sin bröstcancerdiagnos, 

vilket upplevdes vara en börda för dem (Van Ee et al., 2019). Därför tyckte kvinnorna att det 

var irriterande att andra hela tiden ställde frågor. De utstrålade i sociala sammanhang ett 

välmående för att undvika samtal om cancern (Inan et al., 2016). En del kvinnor som hade 

mottagit cytostatikabehandling valde även att undvika sociala sammanhang då det kändes 

jobbigt när personer runt om dem pratade om deras sjukdom samt behandling (Banning et al., 

2009). De kände sig då påminda om bröstcancerdiagnosen och behandlingen de genomgick. 

En del kvinnor dolde även sjukdomen för familjen eller vännerna (Banning et al., 2009; 

Holst-Hansson et al., 2017). En anledning till varför kvinnorna inte berättade om sin sjukdom 

var på grund av stigmatisering kring bröstcancer (Banning et al., 2009). Andra kvinnor dolde 

sina känslor då de inte ville påverka sina närstående eller tynga ner dem (Inan et al., 2016). 

Ångest kunde upplevas av de kvinnor som dolde sjukdomen (Holst-Hansson et al., 2017).  

 

7.3 Vårdens betydelse 

De två underteman som hittades var individer i vårdmiljön och individualiserad information. 

Individer i vårdmiljön berör betydelsen av sjuksköterskan och medpatienter. Individualiserad 

information handlar om den information som patienten önskar få. 

 

7.3.1 Individer i vårdmiljön 

Vårdpersonalen utgjorde, för en stor del av kvinnorna, en viktig roll då de kunde ge stöd samt 

bidra till en trygghet (Drageset et al., 2012; Holst-Hansson et al., 2017). Kvinnorna upplevde 

att de inte behövde låtsas att må bra och sätta upp en fasad inför sjuksköterskorna (Holst-

Hansson et al., 2017). Att bli bemött med respekt, empati, förståelse och kärlek ansågs bland 
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många vara viktigt i mötet med vårdpersonalen (Drageset et al., 2012). Kvinnorna upplevde 

att de blev bemötta med en vänlighet av vårdpersonalen vilket bidrog till en känsla av 

värdighet (Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). Sjukdomsperioden beskrevs av 

kvinnorna som en kris i livet och det var därför viktigt att de sågs som personer. 

Kvinnorna uttryckte att de i vissa fall föredrog att öppna upp sig till vårdpersonalen 

eftersom de inte hade koppling till varandra och inte stod dem nära (Drageset et al., 2012). 

Däremot ansåg vissa kvinnor att det var jobbigt att blotta sina känslor för okänd vårdpersonal. 

Att kvinnorna fick information och stöd av sjuksköterskan hjälpte dem att skilja på verklighet 

och fantasi. Jämfört med läkare upplevdes sjuksköterskor vara lättillgängliga och ha mer tid 

för emotionella samtal vilket de flesta kvinnorna uppskattade (Van Ee et al., 2019).  

Utöver stöd från vårdpersonal på sjukhusen fick en del kvinnor även stöd från andra 

patienter med bröstcancer (Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). Att prata med andra 

kvinnor som hade diagnosen var värdefullt för kvinnorna (Van Ee et al., 2019). Socialt stöd 

samt information om diagnosen och behandlingen gavs från de andra patienterna vilket bidrog 

till att kvinnorna berikades med erfarenheter (Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). 

 

7.3.2 Individualiserad information 

Kvinnorna uppgav olika behov av information gällande bröstcancer (Van Ee et al., 2019). De 

som levde med bröstcancer hade ett varierande kunskapsläge kring sjukdomen (Banning et 

al., 2009). För kvinnorna var den tydliga informationen de fick rörande bröstcancern viktig 

(Drageset et al., 2012; Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015; Van Ee et al., 2019).  

Vissa kvinnor ville få information om de olika formerna av behandlingsalternativ vid 

bröstcancer (Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015; Van Ee et al., 2019). Att även få 

information om konsekvenser upplevdes som viktigt för en del av dem (Van Ee et al., 2019).  

Den informationen som kvinnorna fick angående bröstcancer kunde uppfattas som 

tillräcklig eller för vissa bristfällig (Van Ee et al., 2019). En osäkerhet kunde hos kvinnorna 

uppstå då de inte kände att de hade tillräckligt med kunskap om bröstcancern (Inan et al., 

2016). En del kvinnor förstod i efterhand inte den information de fått av läkaren då 

informationen getts när de var upprörda över bröstcancerdiagnosen (Drageset et al., 2012). 

För att få ny information vände sig en del till sjukhuset för att få svar (Drageset et al., 2012; 

Van Ee et al., 2019). Vissa kvinnor valde att istället söka sig till internet för att finna 

information (Van Ee et al., 2019).   

Information gavs därmed från sjukvården, vänner eller familjen (Banning et al., 2009). 

Bristande kunskap om bröstcancer uppkom då de genom vänner eller familj fick information 
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om bröstcancern. Bristen på kunskap ledde till att kvinnorna fick en uppfattning om att 

bröstcancern inte gick att bota. Några kvinnor fick informationen att den bästa utvägen var att 

genomgå en mastektomi (Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). Kvinnorna fick inte 

alltid veta alternativa behandlingsmetoder och i faran för sina liv valde då en del att genomgå 

mastektomi. 

 

7.4 Den religiösa och kulturella påverkan 

Författarna fann två underteman. Religionens kraft innefattar betydelsen av religionen för 

kvinnorna som har bröstcancer. Religiösa och kulturella aspekter handlar mer om hur 

kvinnorna utifrån vilken kultur/religion de har upplever eller ser sin sjukdom. 

 

7.4.1 Religionens kraft 

Bröstcancerdiagnosen bidrog till att en del kvinnor utvecklade ett starkare band till sin gud 

vilket medförde en bättre anpassning (Joulaee et al., 2012). Religionen som kvinnorna hade 

gav för en del ett stort stöd i samband med sjukdomen (Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 

2015; Liamputtong & Suwankhong, 2015; Van Ee et al., 2019). För vissa kvinnor var grunden 

för att bekämpa bröstcancern att tro på någonting större och det var viktigt att både be och tro 

till sin gud (Pacsi, 2015). Vid svåra tider under bröstcancerdiagosen upplevde en del kvinnor 

att de inte var ensamma (Van Ee et al., 2019). Att tro på gud ansågs ge dem en chans till 

överlevnad (Holst-Hansson et al., 2017). 

Tron gav kvinnorna en styrka att kunna hantera motgångar som uppstod (Pacsi, 2015). För 

att få styrkan att kunna hantera bröstcancerdiagnosen bad därför kvinnorna dagligen 

(Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). Kvinnorna hade ett hopp om att kunna bli 

botade och därför var det en del av dem som sökte välsignelse. Att både be och läsa de 

religiösa skrifterna upplevdes av kvinnorna ge en styrka i hanteringen av sjukdomen (Banning 

et al., 2009; Inan et al., 2016). En del kvinnor upplevde att det var ett prov från Gud att 

drabbas av sjukdomen (Banning et al., 2009; Holst-Hansson et al., 2017). Vissa trodde att det 

enbart var gud som kunde frigöra dem från sjukdom (Banning et al., 2009). Många kvinnor 

ansåg att deras tro på gud var grunden till att bli frisk från bröstcancer. Gud ansågs även 

kunna hjälpa kvinnorna att hantera sina känslor. Religionen är en bidragande faktor för att 

kunna hantera upplevelserna av bröstcancer enligt en del kvinnor.   
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7.4.2 Religiösa och kulturella aspekter 

När en del kvinnor fick diagnosen bröstcancer försökte de finna anledningen till varför just de 

drabbades (Liamputtong & Suwankhong, 2015). Enligt buddistisk tro har människan en 

livscykel där personen under livet kommer att drabbas av sjukdom (Dumrongpanapakorn & 

Liamputtong, 2015). Att kvinnorna blev drabbade av sjukdomen ansågs bero på dålig karma 

(Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015; Liamputtong  & Suwankhong, 2015). Dålig 

karma innebär att personen i föregående liv utfört dåliga handlingar vilket leder till 

konsekvenser för personen. De kvinnor som trodde på karma kunde därför finna en viss 

acceptans i diagnosen som sågs som en konsekvens av karma. Kvinnorna trodde att de kunde 

öka chansen till överlevnad eller förhindra utvecklingen av bröstcancern genom att utföra 

goda handlingar gentemot andra. Att exempelvis förlora ett bröst anses inom buddismen som 

en del av livets gång. 

Den sociala stigmatiseringen inom den pakistanska kulturen kring bröstcancer bidrar till att 

en del kvinnor döljer sin sjukdom (Banning et al., 2009). Spirituellt stöd söktes av kvinnorna i 

hopp om att bli av med bröstcancern och för att undvika en mastektomi då bröstcancer i 

kulturen förknippades med olyckliga kvinnor. Bröstcancer diagnosen minskar kvinnans 

möjlighet till både giftemål och barnafödande då kulturen anser att sjukdomen förs vidare till 

barnen. Mastektomi anses därför vara den enda lösningen för att bli av med bröstcancern och 

för att kunna fortsätta att leva.  

 

7.5 Den förändrade självbilden och identiteten 

Kvinnorna försökte att behålla en positivitet och försökte att anpassa sig till de olika 

förändringarna som uppstod i deras kroppsliga utseende (Pacsi, 2015). Kvinnorna som 

genomgick behandling, cytostatika behandling eller mastektomi, upplevde en del 

biverkningar som störande (Van Ee et al., 2019). Biverkningarna som kvinnorna stördes av 

var de fula ärren, att förlora delar eller hela bröstet, viktnedgång samt håravfall. De kvinnor 

som genomgick hormonell behandling vid bröstcancer utvecklade klimakteriesymtom 

(McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010). Vissa kvinnor ville inte 

fortsätta med hormonbehandlingen då symtom som vallningar samt viktökning förekom vilket 

kvinnorna uppgav var svårt att leva med. 

En del kvinnor upplevde att hälsan förlorades samt en del av dem själva i samband med 

bröstcancern (Joulaee et al., 2012). Kvinnorna ansåg att den egna uppfattningen om kroppen 

påverkades av hur deras omgivning såg dem (McCann et al., 2010). Många kvinnor kunde 
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uppleva kroppsliga förändringar exempelvis genom att förlora sitt hår eller sina bröst. 

Kvinnorna som genomgick kroppsliga förändringar upplevde en förändrad identitet. Att 

kvinnorna tappade sitt hår i samband med behandling var en traumatisk förändring. Håravfall 

som enligt kvinnorna är förknippat med cancer beskrevs som en synlig förändring. Att tappa 

håret innebar för de flesta kvinnorna en påverkan på identitet och självbild. 

En del upplevde ett missnöje då partnern anmärkte deras utseende vilket blev en 

påminnelse om de förändringar som sjukdomen medfört (Joulaee et al., 2012). Kvinnorna 

upplevde att deras självbild påverkades av hur människorna runt om dem reagerade (McCann 

et al., 2010). Kvinnornas upplevelser av sjukdomen påverkades av den egna synen de hade 

samt omgivningens perspektiv på sjukdomen. De kroppsliga förändringarna och 

upplevelserna av bröstcancern kunde påverkas av relationerna till andra personer genom att 

människorna påpekar kvinnornas förändringar. För många kvinnor uppstod svårigheter att 

utföra sitt dagliga arbete (Banning et al., 2009; Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). 

De svårigheter som uppstod var när de exempelvis genomgått en operation 

(Dumrongpanapakorn & Liamputtong, 2015). Kvinnorna kände att de blev påminda om 

sjukdomen då de inte kunde utföra sitt arbete (Banning et al., 2009).  

 

8 Diskussion 

Diskussionen delas in i resultat- och metoddiskussion. I metoddiskussionen tas metodens 

styrkor och svagheter upp. Huvudfynd från resultatet diskuteras sedan i resultatdiskussionen. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna inkluderade studier där kvinnor över 18 år som levde med bröstcancer ingick. 

Ingen avgränsning utfördes avseende stadium av bröstcancer vilket kan vara en svaghet då det 

är möjligt att upplevelserna skiljer sig åt beroende på sjukdomens fas. En styrka i urvalet som 

utfördes kan vara den bredd av upplevelser som påvisats i resultatet. Då sjuksköterskan möter 

patienter som befinner sig i olika faser av sjukdomen är bredden av upplevelser betydelsefullt. 

Att exkludera kvinnor som blivit fria från bröstcancer kan vara en svaghet eftersom 

upplevelserna som de har kan se annorlunda ut jämfört med de upplevelserna som resultatet 

visar på. Men att utesluta de överlevande kan även vara en styrka då upplevelserna de har är 

ett minne och inget som de genomgår för tillfället. Att utesluta kvantitativa artiklar och endast 

inkludera kvalitativa artiklar bidrog till en bredare beskrivning av kvinnornas upplevelser 
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vilket är en styrka. Enligt Friberg (2017b) är det kvalitativa studier som främst handlar om 

upplevelser.  

Begränsningen peer-reviewed som författarna valde att använda sig av gav i enlighet med 

Henricson (2017) artiklar av vetenskaplig karaktär vilket ger studierna en trovärdighet. Alla 

begränsningarna gav färre sökträffar och bidrog till att granskningen av artiklarna blev 

hanterbar för författarna. Som Östlundh (2017) beskriver utförs begränsningar för att få 

tillgång till artiklar inom det valda intresseområdet. I enlighet med Östlundh valdes 

begränsningen engelska vilket är en styrka då majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är 

skrivna på språket och då författarna inte förstår andra språk.  

Enligt Henricson (2017) ökas trovärdigheten genom att använda ett flertal databaser med 

samma fokusområde. Därför var det en styrka att använda databaserna då de båda innehöll 

artiklar inom området omvårdnadsvetenskap. Däremot kan det vara en svaghet att författarna 

endast använt två databaser då relevanta artiklar i andra databaser som kunde ha svarat på 

syftet inte identifierades. Att författarna använde synonymen ’’ breast cancer’’ i kombination 

med ämnesorden i databaserna var en styrka då det bidrog till att artiklar med synonymen 

kunde hittas. Sökorden som användes vid datainsamlingen är baserade på syftet och har valts 

för att få relevanta artiklar som kan svara på syftet samt ge en bredd av upplevelser vilket är 

en styrka. Författarna tror att sökorden var för breda då även träffar om upplevelser hos 

kvinnors som blivit fria från bröstcancer förekom, vilket kan vara en svaghet.  

När författarna utförde sökningarna fann de en del artiklar som verkade vara relevanta för 

ämnet men som var otillgängliga. De artiklarna som var otillgängliga behövde köpas och 

författarna avstod från detta vilket är en svaghet då viktig information kan missas. Författarna 

har en viss förförståelse då de känner personer som haft/har bröstcancer vilket är en svaghet 

då både analys och resultat kan påverkas. Som Henricson (2017) skriver är det svårt att veta 

till fullo att analysen av artiklarna och resultatet inte alls påverkats av förförståelsen. 

Författarna har när de analyserat artiklarna fokuserat på texten och de upplevelser som 

beskrivs. När författarna läste artiklarna har de försökt att förhålla sig neutralt och fört en 

dialog om den egna förförståelsen för att inte färga resultatet vilket är en styrka.  

De tio vetenskapliga artiklarna är utförda i olika hög- till låginkomst länder i världen vilket 

är en styrka då resultatet är representativt för en stor del av världen. Att få med olika länder är 

högst relevant då Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle. I enlighet med Henricson 

(2017) är det en styrka att handledaren och handledningsgruppen gått igenom 

litteraturöversikten vilket har bidragit till en ökad pålitlighet. För att inte få en felaktig 

översättning vid analysen användes även lexikon i enlighet med Östlundh (2017) då 
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författarna var osäkra på betydelsen av vissa ord. Författarna har kompletterat varandra vid 

översättningar då de har olika kunskaper inom det engelska språket vilket kan vara en styrka.  

Under hela arbetsprocessen har författarna arbetat tillsammans och en diskussion har förts 

under arbetets gång. Att tillsammans utföra arbetet var en styrka främst under dataanalysen då 

feltolkningar kunde undvikas genom att båda läste och diskuterade textinnehållet. Samarbetet 

mellan författarna har varit mycket bra. Diskussioner har förts när författarna haft olika 

åsikter, idéer eller tolkningar. Genom diskussion och en öppen dialog mellan författarna har 

lösningar genomförts då problem uppstått och felaktiga tolkningar av texten har undvikits. 

Arbetet har skett i hemmiljön samt på högskolans bibliotek och båda har varit lika delaktiga.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

I litteraturöversiktens resultatdel identifierades huvudfynd som: ovisshet, hopp och 

tacksamhet samt identitetsförändring. Författarna diskuterar fynden utifrån egna reflektioner, 

Katie Erikssons teori om lidandet och tidigare forskning. 

 

8.2.1 Ovissheten 

I resultatet framkom det att kvinnor upplevde en ovisshet i livet i samband med 

bröstcancerdiagnosen. Kvinnorna upplevde ovisshet över framtiden och oro för spridning av 

sjukdomen. Rädsla för döden var även en upplevelse som förekom. Författarna förknippar 

ovissheten som upplevs med ett lidande hos människan. Detta kan förstås utifrån Eriksson 

(2012) som ser hela personen och kopplar lidandet till personen. Eriksson (1994) förklarar 

lidandet i tre former: livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande hos personen. Som 

Eriksson beskriver är det av stor vikt att personen får uppleva en försoning med sitt unika 

lidande. Försoningen uppnås då personen får tiden att befinna sig i sitt lidande vilket 

möjliggörs av sjuksköterskan som är där för personen (Eriksson, 2012). Sjuksköterskan ska 

vara tillgänglig och hjälpa personen som har ett lidande (Eriksson, 1987a, 1987b, 2000). Detta 

väcker tankar hos författarna som tror att det är viktigt att personen med bröstcancer 

accepterar ovissheten som diagnosen medför.  

Som det beskrivs i bakgrunden har sjuksköterskan i uppgift att utföra personcentrerad vård 

utifrån personens behov. Författarna tänker att sjuksköterskan som vårdar personen kan bidra 

till försoning av det individuella lidandet genom den personcentrerade vården. I bakgrunden 

framkommer det att en del kvinnor dör av bröstcancer, detta tänker författarna kan ligga till 

grund för den ovisshet och rädsla för döden som kvinnorna upplever. Vidare tror författarna 
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att ovissheten, som kan ses som ett livslidande, förändras med tiden och att upplevelsen kan 

se olika ut beroende på vilken del i sjukdomsprocessen som personen befinner sig i.  

Liknande synsätt framkom i den kvalitativa studien av Guenther, Stiles och Dimmitt 

Champion (2012) där intervjuer genomfördes med kvinnor som hade äggstockscancer. Här 

upplevde kvinnorna att både framtiden och sjukdomens prognos var en ovisshet. Dödsrädsla 

var även förekommande för en del av kvinnorna. Liknande resultat förekommer i en annan 

kvalitativ studie där kvinnor med gynekologisk cancer intervjuades (Akyüz, Güvenç, 

Üstünsöz & Kaya, 2008). Framtiden upplevdes av kvinnorna som oviss och rädsla för döden 

förekom. I den kvalitativa studien av Wenger (2013) intervjuades män med olika typer av 

cancerformer. Även männen har svårt att se sin framtid på grund av ovissheten som uppstår. 

Däremot ansåg männen att den ovisshet som sjukdomen medförde kunde ändras genom att 

sjukdomens tillstånd ändrades.  

 

8.2.2 Hopp och tacksamhet 

Hopp och en tacksamhet till livet var upplevelser som framkom i resultatet. Ett nytt 

perspektiv på livet och en annan syn på hälsan fanns även hos kvinnor som levde med 

bröstcancer. Detta kan förstås utifrån Eriksson (2000) då hälsan och lidandet är något som går 

hand i hand. Människan kan då uppleva hälsa under en period av sjukdom och lidande. Som 

Eriksson et al. (1995) beskriver reflekteras människans hälsa utifrån den situationen som 

personen befinner sig i och hälsan som upplevs är ständigt i förändring utifrån vardandenivån. 

I varandenivån förklarar Eriksson hälsan genom att personen försöker finna ett välbefinnande.  

I bakgrunden tas vikten av att respektera personens egen syn på hälsan upp, vilket väcker 

tankar om att sjuksköterskan inte bör generalisera då hälsan är något individuellt. I enlighet 

med Eriksson (2000) tror författarna att personen kan uppleva någon form av hälsa vid 

sjukdom vilket kan förklara kvinnornas hopp trots bröstcancern. Som det beskrivs i 

bakgrunden är det ett flertal som överlever bröstcancer då bröstcancer upptäcks i ett tidigt 

skede både genom mammografi och av att själv känna på brösten. Författarna relaterar det 

upplevda hoppet och den tacksamhet kvinnorna upplever till den ökade chansen till 

överlevnad i samhället.  

Liknande synsätt framkommer i studien av Akyüz et al. (2008) där kvinnorna genom sin 

cancersjukdom fick en positiv uppfattning om livet. Den nya uppfattningen bidrog till att 

kvinnornas mening med livet förändrades. Guenther et al. (2012) får fram ett liknande resultat 

där det förekommer hopp hos personer med cancer. En annan syn och uppfattning på hälsan 
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samt att leva i nuet är positiva aspekter som uppstod i samband med sjukdomsperioden för 

dessa kvinnor.  

 

8.2.3 Identitetsförändring 

I resultatet var anpassning vid utseendeförändringar vanligt förekommande hos kvinnor med 

bröstcancer. Att förlora sig själv och sin hälsa i samband med bröstcancern var förknippat 

med påverkan på identiteten där kvinnorna genom utseendeförändringarna fick en annan 

uppfattning om sin kropp. I resultatet framkom håravfall som en del i identitetsförändringen 

hos kvinnorna. Håravfall är synligt, traumatiskt och upplevdes vara en förändring som var 

svår att hantera samt leva med för många kvinnor. I resultatet beskrivs även hur kvinnornas 

syn på dem själva formades av hur deras omgivning såg dem. Detta kan förstås med hjälp av 

Eriksson (2000) som framhäver lidandet som unikt och betonar att både personen själv och 

omgivningen runt om skapar det unika lidandet.  

Människan som är bestående av ande, själ och kropp beskrivs även som en unik person 

(Eriksson, 1987b). Utifrån Eriksson et al. (1995) beskrivs hälsan på görandenivån som den 

kroppsliga hälsan personen upplever. Som Eriksson (1987b) beskriver så kan en sjukdom 

förändra livet för en person. Vidare beskriver Eriksson att människan då hamnar i en kamp för 

hälsan när livsstilen måste ändras. Författarna tänker att det unika lidandet som personen 

upplever i samband med bröstcancern kan relateras till de förändringar som sker i identiteten. 

Normen i samhället, att hår och bröst ses som kvinnligt, kan vara en bidragande faktor till att 

kvinnorna upplever att de förlorar självbilden samt identiteten.  

Andra kvinnor har ett liknande synsätt och beskriver håravfallet som en upprörande 

upplevelse (Guenther et al., 2012).  En del kvinnor beskriver även att håravfallet är en stor 

förändring vid cancer. I studien av Akyüz et al. (2008) uppgav kvinnorna att det var en jobbig 

period när de tappade sitt hår. Även män med cancer upplevde förändringar med kroppen till 

följd av sjukdomen (Wenger, 2013). Dessutom var omgivningens syn betydande för hur 

männen själva uppfattade sig. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Resultatet visade att kvinnor har ett flertal upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Sjuksköterskan kommer att möta människor som lever med bröstcancer inom olika delar av 

vården och behöver ha en bredare kunskap om området. Litteraturöversikten kan bidra till en 

djupare förståelse av de upplevelser som kvinnorna har. Sjuksköterskan kan med hjälp av en 
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förståelse för upplevelserna bemöta personerna utifrån de individuella behoven som kan se 

olika ut för kvinnor med bröstcancer. Sjuksköterskan behöver ta reda på vad den enskilda 

kvinnan vill och värdesätter för att kunna ge en personcentrerad vård. Är det för kvinnan 

viktigt med stöd från de närstående är det viktigt att involvera dem i vårdandet. Skulle 

kvinnan vara religiös och ha en viss syn på sjukdomen är det viktigt att respektera dem. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Denna litteraturöversikt uppmärksammar vuxna kvinnors upplevelse av identitetsförändring 

vid bröstcancer, där kvinnorna upplever identitetsförlust exempelvis vid håravfall och vid 

förlust av bröst. Författarna undrar hur den sexuella hälsan påverkas av identitetsförlusten 

som kvinnorna upplever. Den sexuella påverkan berörs inte i resultatartiklarna. Därmed är det 

ett förslag till fortsatt forskning att genom en kvalitativ metod undersöka den sexuella hälsan 

hos kvinnor som lever med bröstcancer. 

 

9 Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Resultatet gav en övergripande bild av olika känslor som kvinnorna upplevde vid 

bröstcancer. Diagnosen medförde en oviss framtid och en del kvinnor upplevde hopp trots 

sjukdomen. Kvinnorna hade olika uppfattningar av stödet som de fick av människor runt dem. 

En del vände sig till sin religion under sjukdomsperioden för att finna stöd och styrka. 

Förändringar i identiteten var något som förekom hos kvinnor som lever med bröstcancer och 

de blev ständigt påminda om bröstcancerdiagnosen. De olika upplevelserna av att leva med 

bröstcancer innebär att sjuksköterskan behöver tillgodose de individuella behoven i mötet 

med patienter som lever med bröstcancer. 
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& Üstün, B. (2016) 

 

 

  



 
 

30 (34) 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Banning, M., Hafeez, 

H., Faisal, S., 

Hassan, M., & Zafar, 

A. 

The Impact of 

Culture and 

Sociological 

and 

Psychological 

Issues on 

Muslim 

Patients With 

Breast Cancer 

in Pakistan 

2009 

 

Pakistan 

 

Cancer Nursing 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelser av 

bröstcancer och hanterings 

strategier för sjukdomen. 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: 30 kvinnor med 

bröstcancer i åldrarna 22-60 år. 

 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer  

 

Analys: Tematisk analys 
 

Kvinnorna i studien upplevde känslor som oro, 

ångest, chock, rädsla samt ovisshet i samband 

med bröstcancern. Oro, rädsla och ledsamhet 

upplevdes även vid behandling. Sociala 

sammanhang undveks. På grund av 

stigmatisering var det en del som dolde 

bröstcancern. Hopp, styrka och stöd gavs från 

familj och tron. Bröstcancer ansågs vara ett 

prov från gud. De hade olika typer av kunskap 

om bröstcancer. Vissa hade svårigheter att 

arbeta. Tankar om barnens framtid förekom. 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T. C., 

Giske, T., & 

Underlid, K. 

 

’’The Support 

I Need’’: 

Women’s 

Experiences 

of Social 

Support After 

Having 

Received 

Breast Cancer 

Diagnosis and 

Awaiting 

Surgery 

2012 

 

Norge 

 

Cancer Nursing 

Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors 

individuella upplevelser av 

socialt stöd efter att ha fått en 

diagnos av bröstcancer och 

väntar på operation. 

Metod: Kvalitativ  

 

Urval: 21kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer 

 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer  

 

Analys: Tematisk analys 

Kvinnorna uppgav i studien att stödet från 

familj, vänner och vårdpersonal var viktigt 

samt gav styrka. Ensamtid var även viktigt. De 

uppgav att de behövde bemötas med respekt, 

empati och kärlek samt få information.  

Dumrongpanapakorn, 

P., & Liamputtong, 

P. 

Social support 

and coping 

means: the 

lived 

experiences of 

Northeastern 

Thai women 

with breast 

cancer 

2015 

 

Storbritannien 

 

Health Promotion 

International 

Beskriva upplevelser av 

bröstcancer samt erfarenheter 

av socialt stöd bland kvinnor 

i nordöstra Thailand. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 18 Thailänska kvinnor 

som lever med bröstcancer 

 

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer 

 

Analys: Tematisk analys 

Kvinnorna i studien upplevde rädsla och 

bröstcancer förknippades med död eller 

förkortad livstid.  

Olika typer av stöd från vårdpersonal, 

patienter, vänner, familj och religionen gav 

styrka. Information om bröstcancer ansågs 

viktigt. Vissa såg sjukdomen som en 

konsekvens av handlingar, karma. Svårigheter 

att utföra sitt jobb upplevdes.  



 
 

31 (34) 
 

 

Holst-Hansson, A., 

Idvall, E., Bolmsjö, 

I., & Wennick, A. 

 

The narrow 

treatment road 

to survival: 

Everyday life 

perspectives 

of women 

with breast 

cancer from 

Iraq and the 

former 

Yugoslavia 

undergoing 

radiation 

therapy in 

Sweden 

2017 

 

Sverige 

 

European Journal of 

Cancer Care 

Syftet var att undersöka hur 

kvinnor från Irak och tidigare 

Jugoslavien, med diagnosen 

bröstcancer som bor i 

Sverige, upplever sin vardag 

under strålterapi. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: 10 kvinnor varav 5 från 

Irak och 5 från Jugoslavien som 

genomgår strålbehandling vid 

bröstcancer.   

 

Datainsamling: Intervjuer 

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde en rädsla och oro. Glädje, 

hopp och tacksamhet över att de lever 

upplevdes. En del kände att de fick stöd från 

vårdpersonalen. Vissa dolde sjukdomen från 

familjen. De uppfattade diagnosen som ett 

prov av gud och fann stöd hos gud. En rädsla 

för att behöva lämna barnen genom döden. 

Inan, F. S., Günüşen, 
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