
  
 
 

 

 

Namn: Lejla Al-Kasab & Lina Jasim 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, 2019 

Nivå: Grundnivå 

Handledare: Elisabeth Winnberg  

Examinator: Jeanette Westman 

 

 

 

 

 

 

 

KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED BRÖSTCANCER 

EN LITTERATURÖVERSIKT  

  

  

WOMEN'S EXPERIENCES OF LIVING WITH BREAST CANCER 

A LITERATURE REVIEW  

 

 



  
 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar 

människor världen över varje dag. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

kvinnor med bröstcancer var mer positiva än negativa. Som närstående kan 

det vara många känslor som brusar upp när någon i ens omgivning drabbas av 

bröstcancer. Trots ny forskning och flera behandlingsalternativ förlorar var 

fjärde kvinna med sjukdomen sitt liv. Som sjuksköterska ligger ansvaret i att 

främja hälsa och välbefinnandet samt ha ett gott bemötande. 

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

Metod: Metoden som används är en litteraturöversikt där elva resultatartiklar 

analyserades enligt Fribergs metod för litteraturöversikter. För att upptäcka 

likheter analyserades det insamlade materialet först och kategoriserades sedan 

i relevanta teman. De elva artiklarna var av en kvalitativ forskningsmetod. 

Resultat: Litteraturöversiktens resultat har delats upp i fem teman: Oro vid diagnos, 

Den förändrade livssynen, Förändringar av självbilden, 

Relationsförändringar samt Religiösa och andliga aspekter. Resultatet visade 

att kvinnorna upplevde stora förändringar i livet till följd av sjukdomen. 

Kvinnorna upplevde rädsla samt oro för framtiden. 

Diskussion: Katie Erikssons caritativa teori om att lindra lidande användes för att 

diskutera resultatet, även författarnas egna reflektioner diskuterades. Främst 

diskuterades Lidandets drama i samband med bröstcancerdiagnosen, 

Livsstilsförändringar, Den förändrade självbilden och samhällets påverkan, 

Partners upplevelser av bröstcancer samt Sjuksköterskans roll. 

Nyckelord: Bröstcancer, Kvinnor, Leva med, Upplevelser 

 

 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer in women and affects 

people worldwide every day. Nurse's experiences of caring for women with 

breast cancer was more positive than negative. As close relatives there may 

be many emotions that show up when someone in one's environment is 

affected by breast cancer. Despite new research and several treatment 

options, every fourth women with the disease lose their lives. As a nurse, the 

responsibility lies in promoting health and well-being and having a good 

attitude. 

Aim: The aim was to highlight women's experiences of living with breast cancer. 

Method: The method is a literature review where eleven result articles were analyzed 

by Friberg’s method for a literature review. To detect similarities, the 

collected material was first analyzed and then categorized into relevant 

themes. The eleven articles were of a qualitative method.  

Results: The literature review presents five themes: Concerns at diagnosis, the 

changed outlook on life, Changes of the self-image, Relationship changes 

and Religious and spiritual aspects. The results showed that the women 

experienced major changes in their lives as a result of the disease. The 

women experienced fear and concern for the future. 

Discussion: Katie Eriksson's caritative theory of relieve suffering used to discuss the 

result, even the authors' own reflections were discussed. Mainly, The drama 

of suffering with breast cancer diagnosis, Lifestyle changes, The changed 

self-image and society’s impact, Partner’s experiences of breast cancer and 

The nurse’s roll were discussed. 

Keywords: Breast cancer, Women, Living with, Experiences 
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Inledning 
Vi har varit på en verksamhetsförlagd utbildning inom hälso-sjukvården på Sankt Görans 

sjukhus på en onkologisk avdelning. Under dessa veckor upptäckte vi att kvinnor på 

avdelningen upplevde bröstcancer på olika sätt. Vissa kvinnor var påverkade negativt medan 

andra accepterat sjukdomen på ett helt annat sätt. Bröstcancer är en av den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor och diagnostiseras varje dag världen över. Flera dödsfall på 

avdelningen berörde oss djupt, vi bar sorgen tillsammans med patienterna och blev en 

stöttande axel att gråta på. Vi har även personliga erfarenheter av bröstcancer i vår omgivning 

och detta var något vi kunde relatera till. Detta fick oss att vilja belysa kvinnors upplevelser 

av att leva med bröstcancer. 

 

Bakgrund 
Incidens och cancerförlopp 

Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor (Myklebust Sørensen & Almås, 

2011). Det upptäcks ungefär 7000 nya fall av denna cancerform varje år i Sverige, och dessa 

siffror stiger för varje år. Denna cancerform drabbar oftast kvinnor över 60 år och mindre än 

5,6% av de nya fallen gäller kvinnor under 40 år. Överlevnaden hos dessa kvinnor har ökat 

men samtidigt är det var fjärde patient som dör på grund av denna sjukdom. Det forskas 

mycket kring bröstcancer, och prognosen visar att sjukdomen upptäcks tidigare idag än vad 

det gjorde förr på grund av de olika diagnostikmetoderna. Det bildas ständigt nya celler i 

kroppen och när en frisk cell dör ersätts den fort med en ny likadan cell som utför samma 

arbete (Cancerfonden, 2019). Denna typ av celldelning är normal och är noggrant kontrollerad 

av generna inuti cellen. När den balansen rubbas leder det till cancer. En frisk cell börjar 

uppföra sig onormalt då cellen inte vet när det är dags att stoppa delningen av nya celler. På 

grund av den ostoppade celldelningen bildas det en klump av celler, klumpen är tumören.  

Det finns ett samband mellan bröstcancer och/eller rökning (Jones, Schoemaker, Wright, 

Ashworth & Swerdlow, 2017). Risken ökar även i samband med genetiska faktorer, 

exempelvis ifall sjukdomen har en historia i släkten. Hos unga personer är bröstvävnaden 

fortfarande mottaglig för kemiska ämnen och kommer fortsätta vara mottaglig fram tills 

avklarad pubertet. Regelbundna rökare som börjar redan i tonåren medför en större risk för att 

drabbas av bröstcancer senare i livet i ung ålder. Regelbunden användning av D-

vitamintillskott eller serum har visat ett samband till lägre risk att drabbas av sjukdomen 

(O’brien, Sandler, Taylor & Wienberg, 2017). Äldre kvinnor som fått sin menopaus har bättre 
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effekt av D-vitamin än de yngre kvinnorna men att vitaminet sänker risken för att drabbas av 

bröstcancer är ett säkert bevis oberoende av de varierande åldrarna. 

 

Symtom och diagnostik 

Symtomen som uppstår vid bröstcancer är vanligtvis knölar som personen känner av i bröstet 

eller armhålan (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Andra symtom som kan uppstå är sår 

som inte läker över bröstet, blodblandad eller klar vätska från bröstvårtan, förändringar i 

bröstets storlek, indragning av huden på bröstet eller bröstvårtan, eksemliknande förändringar 

på eller runt bröstvårtan och röd, svullen hud med förstorade porer.  

Diagnostiseringen av bröstcancer sker genom en trippeldiagnostik (Myklebust Sørensen & 

Almås, 2011). Trippeldiagnostiken omfattar en klinisk undersökning av bröstet, det vill säga 

en bilddiagnostik som även kallas för mammografi. Mammografi är en typ av 

röntgenundersökning som tar bilder av bröstkörtlarna i flera plan. Mammografin kan 

kombineras med en ultraljudsundersökning och sedan ett cellprov. Cellprovet utförs med en 

tunn nål, beroende på vad som visats på bilddiagnostiken. En osäkerhet kan uppstå ifall det 

som visas på röntgenbilderna är täta tumörer eller vätskefyllda hålrum, cystor, då 

kompletteras diagnostiken med en ultraljudsundersökning som kan skilja mellan dessa. 

 

Behandling 

Behandlingen för bröstcancer följer riktlinjer som utarbetas av Svenska bröstcancergruppen 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Den viktigaste behandlingen är kirurgi, antingen som 

en enda behandling eller i kombination med strålbehandling, cytostatika och endokrin 

behandling. Den vanligaste kirurgin vid bröstcancer är bröstbevarande kirurgi eller 

avlägsnande av hela bröstet vilket kallas för mastektomi. Vid bröstbevarande kirurgi 

avlägsnas endast tumören samt en del av normal bröstvävnad. Mastektomi innebär att 

kirurgiskt avlägsna hela bröstkörteln (Dicks et al., 2019). Många patienter valde mastektomi 

på grund av att oroskänslan försvann när bröstet inte var kvar, en trygghet skapades eftersom 

risken för recidiv av bröstcancer minskades. 

Strålbehandling efter kirurgi är främst för att minska risken för recidiv av cancer 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Cytostatika ges endast utifrån bestämda kriterier enligt 

ett vårdprogram. Endokrin behandling ges på grund av att bröstkörteln påverkas av flera olika 

hormoner, och de viktigaste är progesteron och östrogen. Hormonbehandlingen minskar 
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risken för återfall av cancer genom att tillföra ett syntetiskt ämne, antiöstrogen, vilket gör att 

östrogenet inte längre kan stimulera cellerna.  

 

Sjuksköterskans roll och WHO:s definition av palliativ vård 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan främja hälsa och rikta sitt 

ansvar på människor i behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Den etiska koden 

innehåller fyra delar där en del innehåller sammanfattningen för de grundprinciper och etiska 

aspekterna som finns. Indelningarna består av information mellan sjuksköterskan och 

allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare. Sjuksköterskan ska, genom sin 

profession, gynna hälsa, förebygga åkommor, återställa hälsotillståndet samt lindra lidandet.  

Det är viktigt för sjuksköterskan att förstå sig på patienten för att kunna främja hälsa just 

hos den individen, eftersom alla patienter inte har samma uppfattning av bröstcancer och 

välbefinnande (Ternestedt & Norberg, 2014). För att få en förståelse för patientens upplevelse 

och perspektiv krävs det av sjuksköterskan att lyssna på patientens eller de anhörigas 

berättelser. Genom att patienten får berätta sin livsberättelse kan även patienten finna en ny 

mening eller stöd i den svåra händelsen. En viktig uppgift för att utöva individanpassad 

omvårdnad är att främja hälsan som överenskommer med patientens sätt att leva sitt dagliga 

liv. Detta gäller alla patienter oavsett sjukdom, därav kan detta användas som grund i mötet 

av patienter drabbade av bröstcancer.  

Palliativ vård har definierats av World Health Organization (2004) som en metod som 

förbättrar livskvaliteten för patienten och deras familjer förknippat med en livshotande 

sjukdom, exempelvis cancer. Metoden utförs genom att förebygga och lindra lidandet genom 

tidig diagnostik, bedömning samt behandling av smärta och andra fysiska och psykosociala 

problem. Palliativ vård ger lindring från smärta och andra problematiska symtom som kan 

uppstå beroende på sjukdom. 

 

Sjuksköterskans upplevelser och perspektiv av bröstcancer 

Vid tillfrågning om bröstcancer och vad för känsla sjukdomen framkallar hos 

sjuksköterskorna så beskrevs rädsla att själva bli drabbade (Kidane Andegiorgish, Azeria 

Kidane & Teklezgi Gebrezgi, 2018). De flesta sjuksköterskorna som var deltagare i studien 

hade en positiv åsikt som förmedlade att bröstcancer är en sjukdom som går att bota. Det 
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framkom även att sjuksköterskorna inte besatt den tillräckliga kunskapen om bröstcancer som 

hade behövts. 

Sjuksköterskans upplevelse av att vårda kvinnor med avancerad bröstcancer var något 

utmanande men samtidigt var det mer positiva än negativa upplevelser (Maree & Mulonda, 

2017). Sjuksköterskorna upprätthöll sina vårdande roller och genom de rollerna fått de 

positiva upplevelserna. Genom att hjälpa dessa patienter kände de att de bidragit med något 

värdefullt då vårdandet resulterat i en signifikant skillnad för patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde att skillnaden de gjorde i patienternas liv var värt de utmaningar och frustrationer 

som tidigare känts av. 

 

Närståendes perspektiv 

Som närstående kan det vara många känslor som brusar upp när någon i ens omgivning 

drabbas av bröstcancer, en av känslorna var att vilja ta sitt ansvar (Taha, Al-Qutob, Nyström, 

Wahlström & Berggren, 2013). Partners, i detta fall män, kände sig ansvariga för hela 

familjens välbefinnande bland annat för bröstcancer kan vara ärftlig och därmed öka risken 

för barnen att drabbas. Männen upplevde även att de behövde ställa upp för deras fruar samt 

uppmuntra de till att söka hälsovård för sina bekymmer. De upplevde att meningen med 

existensen handlade om att uppfostra en frisk och lycklig familj som ska bevaras. Männen 

uttryckte att en man och fru är en enhet och att en hustru har en värdefull betydelse. En make 

beskriver sin fru om att hon är kärnan i familjen och att hennes hälsa är en prioritet, en 

prioritet även över hans egen hälsa. Han uttrycker att hon är den som uppfostrar framtidens 

generation och att hennes höga status respekteras på det sättet.  

I en annan studie beskrivs den emotionella upplevelsen i form av ångest och rädsla att 

förlora sin partner (Yoshimochi, Santos, Loyola, Magalhães & Panabianco, 2018). I det 

ögonblicket som diagnosen fastställdes upplevde partnern att hela livet påverkades. Partnern 

förklarar att det kändes som att allting rasade. Många par uttryckte en konsekvens av 

sjukdomen som gick ut på intimiteten. Chock, förvirring och förvåning var några känslor som 

upplevdes hos mödrarna till kvinnor med bröstcancer (Ginter & Radina, 2019). Flera av 

mödrarna beskrev att bröstcancer kändes som en dödsdom och att rädslan att förlora deras 

döttrar var stark. De beskriver känslorna som fruktansvärda och förklarar att de inte vill 

begrava sina barn och att de själva borde blivit diagnostiserade istället för döttrarna.  

Barn till drabbade med bröstcancer lider av svårigheter i att hantera sjukdomen (Molinaro, 

Fletcher & Bryden, 2017). Flera barn diagnostiseras av ångest och depression och försöker 
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själva finna hjälp för sin kamp. I samband med att de försöker stötta sin mamma i hennes 

lidande så upplever de ett lidande själv där självmordsförsök flera gånger försökts. Den 

mentala hälsan drabbas och det kan upplevas hopplöst. Att ha en förälder genomgå 

bröstcancer kan vara särskilt svårt för barn då relationsförändringar oundvikligen sker. Det är 

vanligt förekommande för närstående att förlora någon i sin omgivning på grund av 

bröstcancer. 

 

Problemformulering 

Var fjärde person med bröstcancer förlorar sitt liv till följd av sjukdomen. Antalet överlevare 

med sjukdomen blir fler men bröstcancer har fortfarande en dödlig utgång för många kvinnor. 

Sjuksköterskan ska, genom sin profession, gynna hälsa, förebygga besvär, återställa 

hälsotillståndet samt lindra lidandet. Genom att få en förståelse för kvinnorna kan 

sjuksköterskor främja hälsan hos dessa som enskilda individer. Sjuksköterskorna beskrev 

vårdandet som något värdefullt trots utmaningarna och vårdandet uppskattades av kvinnorna. 

Genom att kvinnorna får berätta sin livsberättelse kan de även finna en ny mening eller stöd i 

den svåra händelsen de går igenom. Bröstcancer är vanligt förekommande och det är viktigt 

att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

 

Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Denna litteraturöversikt har utgått från Katie Erikssons caritativa teori om att lindra lidande 

eftersom teorin kan relatera till syftet. Eriksson beskriver lidandet som en oundviklig del av 

livet (Eriksson, 1994). Eriksson beskriver hur varje lidande är unikt och att det formas av 

individen och omgivningen, vilket är en viktig punkt att ha i åtanke när det gäller kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer. Kvinnor som lever med bröstcancer kan möjligtvis 

befinna sig i lidandets drama, Eriksson ger exemplet om att människor som drabbas eller lever 

med en sjukdom kan ha genomgått denna typ av lidande. Lidandets drama består av tre akter 

därav första akten att bekräfta lidandet, andra akten att försonas med lidandet och till sist att 

vara i lidandet. När lidandet bekräftats av människan innebär att människan nu har mod och 

kraft till att vara engagerad i lidandets kamp därav möjliggöra försoning med lidandet. 

Människan som genomgår lidande behöver försonas med lidandet för att kunna acceptera 
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situationen och genomgå livsstilsförändringar vid behov exempelvis på grund av sjukdom. Att 

försöka undkomma lidandet skapar negativa känslor till lidandet istället för att faktiskt möta 

lidandet och bli vän med den.  

Erikssons teori beskriver lidandet som en del av människan och att människan kan ge 

mening för lidandet som i sig inte har någon mening (Eriksson, 1994). Erikssons syn på 

människan står i grunden för hennes teori, hon ser människan som en unik samt omätbar 

enhet av kropp, ande och själ. Enligt Eriksson är människan indragen i en kamp för sin hälsa 

mot lidande eller död, när människan sätts i ett hotfullt tillstånd av en sjukdom så uppmanar 

hälsan till livsstilsförändringar. Hälsohinder kan möjligtvis upplevas av patienter som lever 

med bröstcancer. Hälsohinder hindrar människan från att uppleva hälsa, denna typ av hinder 

kan ses som en del av lidanden människan genomgår och försöker övervinna. Däremot finns 

det hälsoresurser som innebär all sorts kraft som får människan att vilja kämpa, exempelvis 

yttre resurser som att längta till sitt arbete eller inre resurser som att vara tålmodig eller 

hoppfull. Lidandets olika dimensioner består av görande och vardande nivån (Eriksson, 

1994). Enligt den görande nivån är patienten upptagen med att undkomma lidandet 

exempelvis genom att ta droger eller träna onormalt mycket för att försöka göra hälsa. På 

varande nivån är patienten i kamp mellan liv och död samt hopp och hopplöshet.  

Den caritativa teorin om att lindra lidande har använts i denna uppsats som en grund för 

kvinnornas upplevelser oavsett om det är bra eller dåliga upplevelser. Teorin används i 

resultatdiskussionen. Eftersom Eriksson (1994) beskriver lidandet som en del av människan 

och att den går att formas utav människan själv så är det möjligt att koppla teorin till alla 

sorters upplevelser som kvinnorna genomgått. Om kvinnorna accepterat sjukdomen och 

försonats med lidandet är det något Eriksson beskrivit i sin teori, samt ifall kvinnorna försöker 

undkomma lidandet är de i lidandets drama. Denna teori kan användas för olika upplevelser 

och situationer. 

Metod 
Metoden som använts är en litteraturöversikt, denna metod utgår ifrån att skapa översikter på 

befintlig forskning där syftet är att identifiera och avgränsa problemområdet som ska studeras 

(Friberg, 2017). Genom att använda en litteraturöversikt kan en kunskap som redan är 

befintlig sammanställas. Metoden kan användas för att sammanfatta och skapa en översikt 

över forskningsläget, sedan använda det för olika syften. 
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Datainsamling 

Två databaser har använts för att hitta vetenskapliga artiklar och användningen av dessa två 

databaser gör sökningen mer utbredd. På detta sätt är det enklare att få tag på relevant 

information som annars inte skulle kommit fram vid användning av endast en databas 

(Östlundh, 2017). Datainsamlingen skedde med hjälp av databaserna CINAHL Complete och 

MEDLINE with fulltext. CINAHL Complete innehåller vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad och rehabilitering medan MEDLINE with fulltext innehåller artiklar om 

biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden. 

Dessa databaser valdes eftersom de innehöll de artiklar som handlar om ämnesområden inom 

omvårdnadsvetenskap.  

Det användes en boolesk sökteknik och orden AND och OR tillämpades. Dessa ord 

används i databaser för hur sökorden ska utformas och kombineras i sökningen (Östlundh, 

2017). De sökorden som användes var breast neoplasms (MESH-term) AND living with 

(fritextsökning) AND experience (fritextsökning) (se bilaga 1). MESH-term är ord som blivit 

utvalda ur en ämnesordlista (Östlundh, 2017). Denna typ av term används för att beskriva 

innehållet i artikeln. Författarna har även sökt på artiklar som är peer-reviewed för att försäkra 

sig att artiklarna är trovärdiga men det finns ändå en risk att alla artiklar inte är vetenskapliga.  

De vetenskapliga artiklarna hittades med hjälp av inklusionskriterierna english language, 

peer-reviewed, samt female på databasen CINAHL complete. Det bestämda årtalet 2010–

2019 valdes för att få fram den senaste evidensbaserade vetenskapen. Författarna använde 

inget specifikt åldersspann och inkluderade kvinnor i alla åldrar, detta för att få fram alla 

kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Begränsningen female användes för att 

författarna inte använde sökordet female, vilket är viktigt att ha med för att artiklarna ska 

spegla syftet. Female användes inte som ett sökord eftersom det orsakade att antalet sökningar 

minskades. Författarna använde sig av begränsningen english language för att stora delar av 

det som är vetenskapligt publiceras på engelska (Östlundh, 2017).  

Urval 

Författarna skapade sig en överblick av artiklarnas titlar och exkluderade bort de artiklar som 

handlade om friskförklarade kvinnor, närståendes och/eller sjuksköterskans upplevelser samt 

specifika fördjupningsområden gällande bröstcancer. Artiklar som inte var originalartiklar 

eller inte svarade på syftet sållades bort medan de abstrakt i artiklarna vars titel speglade 
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författarnas syfte lästes. De abstrakt som inte svarade på författarnas syfte, som exempelvis 

handlade om något annat än kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, exkluderades. 

Vissa abstrakt visades vara relevanta för författarnas syfte eftersom de svarade på syftet. 

Dessa artiklar lästes igenom noggrant och flera gånger.  

En kvalitetsgranskning har utförts genom att författarna använt sig av 14 granskningsfrågor 

för kvalitativa studier gjord av Friberg (2017). Granskningsfrågorna har använts för att 

undersöka och kontrollera den vetenskapliga trovärdigheten i artiklarna. Författarna har även 

sökt på artiklar som är peer-reviewed för att försäkra sig att artiklarna är trovärdiga men det 

finns ändå en risk att alla artiklar inte är vetenskapliga enligt Östlundh (2017).  

Analys 

Dataanalysen har skett genom att analysera artiklarna, det vill säga att författarna har 

identifierat övergripande områden enligt Friberg (2017). Först läste författarna igenom de 

valda artiklarna för att få en förståelse av innehållet med hjälp av översättning från engelska 

till svenska. Författarna skrev ner artiklarnas översatta resultat i ett dokument. 

Sammanfattningen av varje artikel dokumenterades i en översiktstabell under syfte, metod 

och resultat med mera. Med hjälp av tabellen skapade sig författarna en god översikt för 

artiklarna (se bilaga 2).  

Den svenska översättningen jämfördes med de original resultaten från artiklarna på det 

engelska språket, för att dubbelkolla att de stämde överens med varandra. Detta var viktigt att 

göra för att försäkra sig om att resultatet blev översatt på ett korrekt sätt. Författarna sökte 

sedan likheter och skillnader i resultatdokumentet och avslutningsvis sammanställdes 

likheterna under fem teman. Dessa fem teman skapades genom att författarna diskuterade 

vilka underrubriker som skulle vara relevanta. Med hjälp av dokumentet författarna skrivit 

resultatet i, kunde författarna kopiera och klistra in delar av resultattexten under passande 

teman.  

Forskningsetiska överväganden 
Genom att läsa artiklarna ett flertal gånger försäkras det att artiklarna inte feltolkas eller 

översätts på fel sätt då grammatiken kan medföra att textens innebörd förändras. Detta kan i 

sin tur leda till ett förvrängt resultat. Författarna hade därför i åtanke att grammatiken i det 

engelska språket inte alltid är som den svenska grammatiken och var extra noggranna med 
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artiklarnas innehåll. Författarnas egna värderingar och förförståelse uteslöts från resultatet, för 

att inte rikta eller förändra resultatet som artikeln förmedlat. 

Deltagarna i de aktuella studierna ska ha fått informationen på ett tydligt sätt att de när som 

helst kan avbryta studien om de skulle vilja det (Kjellström, 2017). Det är viktigt att förmedla 

för deltagarna att det är helt frivillig medverkan. De ska ha givit sitt samtycke till studien och 

också få valet att kunna vara anonyma. Detta är som ett skydd för deltagarna då det bevarar 

deras integritet och autonomi samt förhindrar att individerna kränks, utnyttjas eller såras på ett 

eller annat skadligt sätt.  

 

Resultat 
Litteraturöversiktens resultat har delats upp i fem huvudteman som är: Oro vid diagnos, Den 

förändrade livssynen, Förändringar av självbilden, Relationsförändringar samt Religiösa och 

andliga aspekter. 

 

Oro vid diagnos 

Resultatet visade att kvinnorna kände sig oroliga, rädda och deprimerade när de fick 

diagnosen bröstcancer (Banning & Tanzeen, 2014; Pacsi, 2015; Joulaee, Joolaee, Kadivar, 

Hajibabaee, 2012; McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010). Kvinnorna 

undrade varför just de har blivit drabbade av denna hemska sjukdom. Bröstcancerdiagnosen 

upplevdes som en chock då kvinnorna oftast varit friska till stor del av deras liv och detta var 

något nytt som tillkommit. Sjukdomen upplevdes också som ett stort hot för hälsan och en oro 

för framtiden uppstod. Deras oro grundade sig i vad som skulle ske i framtiden och hur de 

skulle berätta för sina barn att de blivit drabbade. Kvinnorna kunde senare acceptera 

sjukdomen när de kunde tänka igenom beskedet, men samtidigt upplevdes oro ifall cancern 

skulle sprida sig till andra delar av kroppen. En av sakerna som fick kvinnorna att acceptera 

beskedet var behandlingen. Kvinnorna var positiva till att det fanns en behandling som skulle 

kunna rädda dem.  

Kvinnorna beskrev en komplicerad övergång mellan hälsa och ohälsa (Joulaee et al., 

2012). En outhärdlig känsla av att alltid förvänta sig tragiska händelser och rädslan för att 

utföra vardagliga sysslor eftersom de tänkte att kroppen skulle ta skada. En del av kvinnorna 

berättade om sin resa som började med depression efter beskedet men sedan efter en period 

tog de sig samman (Banning & Tanzeen, 2014). Dessutom vägrade andra kvinnor lämna 

hemmet på grund av beskedet som upplevdes upprörande. 
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Den förändrade livssynen 

Kvinnornas syn på livet förändrades på grund av bröstcancern (Krigel, Befort, Krebill & 

Klemp, 2014; Aloysius Gonzaga, 2013; Banning & Tanzeen, 2014; Van Ee, Smits, Honkoop, 

Kamper, Slaets, Hagedoorn, 2019; Liamputtong & Suwankhong, 2016; McCann et al., 2010; 

Joulaee et al., 2012; Pacsi, 2015; Lu, Lin & Lee, 2010; Cebeci, Yangin & Tekeli, 2012; 

Doumit A.A., El Saghir, Abu-Saad, Kelley & Nassar, 2010). De upplevde ständig ångest och 

ville ha tillbaka sitt gamla liv innan bröstcancern. Känslorna som de fick uppleva dagligen var 

bland annat ilska och sorg. De hade svårt att skratta i sociala sammanhang och istället 

kretsade livet bara kring sjukdomen. Kvinnorna beskrev sig som svaga och oroade sig över att 

de aldrig skulle bli lik sig själva igen. Trots de negativa känslorna kvinnorna upplevde var 

familjen en motiverande faktor som de kämpade för. Kvinnorna uppgav att de tidigare, innan 

sjukdomen, inte varit tacksamma över hälsan men efter sjukdomen hade kvinnorna en 

annorlunda syn. De började inse hur viktigt livet är och började ta vara på varje sekund och 

gjorde nytta av den tiden de hade. Kvinnorna uttryckte att livet är fantastisk på sitt sätt men att 

det tog tid för dem att inse det. Kvinnorna beskrev även att ingen kan fly från döden och att de 

ständigt var oroliga över den (Joulaee et al., 2012). Livssynen hos dessa kvinnor förändrades 

eftersom de upplevde sig närmare döden på grund av sjukdomen. De förklarade att deras 

insikt över att lämna världen var mycket mer verklig nu efter diagnosen än den någonsin 

tidigare varit.  

 

Förändringar av självbilden 

Självbilden hos kvinnorna påverkades på många sätt (Krigel et al., 2014; Joulaee et al., 2012; 

Cebeci et al., 2012; McCann et al., 2010; Doumit A.A. et al., 2010). Förlusten av bröst och 

hår var det som påverkade kvinnorna mest. Det opererade bröstet förändrade sexualiteten och 

håravfallet förknippades med cancer i sociala sammanhang. Håravfallet gick inte att dölja lika 

bra som de dolde sitt bröst, därför upplevde kvinnorna att håravfallet kunde kännas jobbigare. 

Den förändrade självbilden påverkades av omgivningens syn på kvinnorna. Detta märkte de 

av genom de annorlunda blickarna som upplevdes var riktade mot dem. Det sexuella livet 

med kvinnornas partners förändrades eftersom kvinnorna inte hade lika starkt självförtroende 

längre. Brösten var viktiga för kvinnorna och efter mastektomin fick de ångest och dolde 

förlusten av bröstet genom att sätta bomull i bh:n för att skapa illusionen av ett bröst. 
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Förlusten av ögonfransar, ögonbryn och hår på huvudet påverkade självbilden genom att 

kvinnorna inte längre kände igen sig själva i spegelbilden. 

Självbilden påverkades ännu mer när personer i omgivningen ständigt frågade ifall 

kvinnorna mådde bra för att de ansåg att kvinnan var närmare döden än vad de var (Krigel et 

al., 2014) Kvinnorna berättade att deras klädstil förändrades till följd av förlusten av bröst 

(Cebeci et al., 2012). De försökte täcka bröstområdet genom att ta på sig lösa och täckande 

kläder. Vissa kvinnor avlägsnade speglarna i hemmet för att undvika se sin spegelbild som de 

ogillade och vägrade acceptera. Kvinnorna upplevde sig själva som värdelösa eftersom de inte 

hade kvar ena bröstet, de förknippade det borttagna bröstet med att kvinnligheten förlorats.  

 

Relationsförändringar 

Relationsförändringar efter cancerdiagnosen visade sig vara vanligt förekommande (Krigel et 

al., 2014; Aloysius Gonzaga, 2013; Van Ee et al., 2019; Cebeci et al., 2012; Lu et al., 2010; 

Doumit A.A. et al., 2010; McCann et al., 2010; Liamputtong & Suwankhong, 2016). Kvinnor 

med partners upplevde att samlaget inte var densamma och att partnern inte var lika 

intresserad längre vilket skapade en obekväm stämning. Flera upplevde en äktenskaplig 

oenighet och uttryckte att de inte fick känslomässigt stöd från sina makar som de hade 

hoppats på. Kvinnorna trodde att fysiska förändringar såsom att förlora sitt bröst skulle 

påverka deras sexuella liv med deras partners. Många kvinnor fick stöd från 

familjemedlemmar, grannar, vänner och andra bekanta, vilket uppskattades av kvinnorna. Inte 

alla anhöriga ville prata om kvinnornas upplevelser och för vissa kvinnor verkade det 

emotionella engagemanget med familjemedlemmar begränsat. Kvinnorna uttryckte att de varit 

osäkra ifall deras anhöriga verkligen haft medkänsla för att de älskar dem eller endast på 

grund av sjukdomen. Andra kvinnor fick skuldkänslor eftersom de tänkte att sjukdomen 

skulle kunna drabba deras döttrar. 

Kvinnornas partners jämförde kvinnornas utseende till anhöriga och beskrev hur vackra de 

såg ut innan håravfallet (McCann et al., 2010; Joulaee et al., 2012). Påminnelser om 

kvinnornas fysiska kroppsförändringar uppmärksammades av deras partners som i sin tur 

användes som en anledning till skilsmässa av partners sida. Detta skapade en besvikelse hos 

kvinnorna och en försämrad relation till deras partners. Kvinnorna berättade att de inte fick 

tillräckligt med stöd av sina vänner och att de ville tala om för sina vänner att grönt te inte 

skulle behandla deras bröstcancer såsom de påstod (Krigel et al., 2014). Deltagarna uppgav att 

bandet till deras familjer förstärktes (Cebeci et al., 2012). De kramades ihop, grät 
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tillsammans, delade känslor tillsammans och familjen hjälpte kvinnorna med vardagliga 

sysslor. Alla deltagare uppgav att de inte kunde utföra sina normala aktiviteter och fick stöd 

från sina familjer. 

 

Religiösa och andliga aspekter 

Resultatet visade att religion fungerade som ett stöd och hjälpte kvinnorna att försöka finna en 

mening med sjukdomen (Banning & Tanzeen, 2014; Aloysius Gonzaga, 2013; Van Ee et al., 

2019; Pacsi, 2015; Joulaee et al., 2012; Cebeci et al., 2012; Liamputtong & Suwankhong, 

2016). Religionen kunde på många olika sätt hjälpa kvinnorna att acceptera cancerbeskedet 

som tidigare känts som slutet för deras liv. Vissa hade inte varit religiösa tidigare men blivit 

det efter diagnosen och upplevde att religionen lugnade ner deras rädsla. Genom att skapa en 

relation med Gud kände vissa kvinnor att de fått en tröst och att de inte längre var rädda.  

Kvinnorna upplevde sorg men kände att det var Guds vilja. Det framkom hos kvinnorna att de 

använde sig av olika metoder för att hantera sjukdomen. De utformade böner om att bli botade 

och på detta sätt fick hopp om framtiden.  

Kvinnorna kände sig stöttade av sin tro och beskrev det som att Gud följde med dem till 

sjukhuset och att de inte skulle kunna klara sig utan Gud (Banning & Tanzeen, 2014; 

Aloysius Gonzaga, 2013; Van Ee et al., 2019; Pacsi, 2015; Joulaee et al., 2012; Cebeci et al., 

2012; Liamputtong & Suwankhong, 2016). Kärnan i tron definierades som att veta att det 

finns en makt som är större än dem, att betona kraften i bön, förverkliga tro och hopp var 

avgörande för att bekämpa cancern. Denna tro gav kvinnorna styrkan att möta och hantera 

utmaningarna i behandling och biverkningar samtidigt som de fokuserade på att leva i nuet 

och njuta av varje ögonblick. Genom att ständigt prata med Gud hjälpte det kvinnorna att 

hantera sjukdomen och de andra saker som pågår i livet. De beskrev det som att de sattes här 

av en högre makt.  

En del uppgav att de trodde på en konsekvens gällande trosuppfattningen (Aloysius 

Gonzaga, 2013; Liamputtong & Suwankhong, 2016). De hade en uppfattning om att det 

kunde ske både positiva och negativa konsekvenser på grund av deras tidigare handlingar. 

Vissa kvinnor tänkte att deras överlevnad för varje dag var resultatet av goda gärningar och att 

de goda gärningarna skulle återvända till dem, medan andra tänkte att brist på tron ledde till 

att de fått sjukdomen. Deltagarnas religiösa trosuppfattning hjälpte de att ansluta sig till Guds 

vilja och anpassa sig bättre till sin situation samt att känna tacksamhet till sjukdomen då den 

drog dem närmare Gud (Joulaee et al., 2012). 
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Diskussion 
I diskussionen kommer metod samt resultat att diskuteras. Svagheter och styrkor i metoden 

kommer att lyftas upp och diskuteras. Författarnas upptäckter i resultatet kommer att 

diskuteras i resultatdiskussionen samt egna reflektioner kommer att framföras. Underrubriken 

som skapades i metoddiskussionen är: Författarnas samarbete. 

 

Metoddiskussion 

Författarna var medvetna om att en litteraturöversikt begränsar till att endast kartlägga ett 

befintligt område och inte söka fram ny evidens (Friberg, 2017). I denna litteraturstudie 

inkluderades elva kvalitativa artiklar. Författarna hade i åtanke att söka efter alla sorters 

artiklar men då syftet var svårt att mäta på ett annat sätt än kvalitativt, användes endast 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. Detta kan ses som en svaghet då genom att begränsa sig till 

kvalitativa artiklar leder till ett selektivt urval där alla metoder inte inkluderas. Däremot kunde 

inte syftet besvaras på ett bättre sätt än genom kvalitativa artiklar då det är den personliga 

upplevelsen som framkommer.  

Författarna använde sig utav databaserna CINAHL Complete samt Medline with fulltext. 

Dessa databaser kompletterade varandra eftersom de fokuserar på olika ämnesområden. 

Genom att använda sig av båda databaserna kunde författarna hitta artiklar som svarade på 

syftet. Vissa av artiklarna som hittades var dubbletter och detta fick författarna att tänka på att 

de kunde använda sig av olika sökord vid sökning på ena databasen. Författarna anser alltså 

att samma sökord på båda databaserna var en svaghet. 

Årtalet som valdes i sökningarna var mellan 2010–2019. Detta för att försäkra sig om att 

utbudet av den senaste evidensen framkommit. Författarna är medvetna om att artiklar som 

svarar på syftet skulle kunna kommit till användning vid utökning av årtalen. Trots detta sågs 

det som en styrka då en senast baserad evidens bedömdes som viktigare av författarna. 

Författarna valde även att använda sig utav begränsningen female och inte som ett sökord av 

den anledningen att sökningen inte visade artiklar som svarade på syftet. Artiklar som 

handlade om män framkom också utav sökordet female. Female användes därför som en 

begränsning istället och medförde att relevanta artiklar som svarade på syftet framkom. 

Författarna gjorde valet att från början begränsa sig till Free Full Text. Det innebär att 

endast artiklar som var tillgängliga för allmänheten framkom. Detta val resulterade i ett 

bortfall av många artiklar som svarade på syftet, till följd av det tog författarna bort 
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begränsningen Free Full Text. Relevanta artiklar för syftet hittades och även betalartiklar 

valdes. Författarna var medvetna om att betalartiklar inte varit nödvändigt i arbetet men då 

syftet stämde bra överens med författarnas syfte inkluderades även dessa artiklar. Valet i 

slutändan var en styrka då utbudet av artiklarna gav en djupare förståelse för upplevelserna 

och även nya infallsvinklar upptäcktes.  

En begränsning gällande den geografiska aspekten gjordes inte. Författarna valde att 

inkludera alla länder i hela världen i sökningen för att få en helhetsbild av upplevelserna och 

få en uppfattning om vad det innebar för kvinnorna att leva med cancersjukdomen. 

Upplevelsen av att leva med bröstcancer kan skilja sig världen över och därför ville 

författarna inte begränsa sig till en specifik kontinent eller ett specifikt land. Författarna är 

medvetna om att sjukvården kan komma att skilja sig ifrån varandra beroende på vilket land 

det handlar om men med tanke på att upplevelserna är individuella och personliga 

fokuserades det inte på sjukvårdsaspekten.  

Författarna fann motgångar vid processen av sökorden. Då författarna från början valde 

sökord som lived experiences och breast neoplasm framkom det ett stort urval av artiklar som 

handlade om friskförklarade kvinnor med redan levda erfarenheter sedan tidigare. Dessa 

artiklar svarade inte på syftet och kunde därför inte användas. Vid ett senare skede ändrades 

sökorden istället till living with och experiences. Artiklar som beskrev kvinnors upplevelser i 

den tidsperioden de hade bröstcancer kunde enklare hittas och väljas. Detta kan ses som en 

svaghet som övergick till styrka då författarna förstod vart problemet låg och kom i underfund 

med hur det skulle lösas.  

Enligt Friberg (2017) handlar en litteraturöversikt om att ta ställning och förstå sig på vilka 

metoder som använts som fått fram ett resultat. En metod är viktig i en litteraturöversikt och 

ger en inblick hur författarna har gått tillväga för att arbeta fram resultatet. Därför har 

författarna använt sig av Fribergs egna granskningsfrågor som med ett kritiskt öga analyserar 

en kvalitativ artikel. Dessa granskningsfrågor har handlat om exempelvis hur metoden är 

beskriven eller om det finns ett tydligt problem formulerat. Med hjälp av frågorna har 

författarna gjort en bedömning och avgjort kvaliteten på artikeln om den varit lämplig till 

arbetet.  

Ett hjälpverktyg som användes var ett svenskt-engelskt översättningsprogram. Författarna 

översatte resultatet från artiklarna för att lättare förstå innehållet i artiklarna samt vad som 

förmedlats i den. Detta verktyg hjälpte författarna och via den har författarna kunnat 

sammanfatta och tematisera resultaten. Dock så tog det längre tid för att göra denna process 



  15 (30) 
 

och hade kunnat undvikits om det engelska språket behärskas mycket väl. Hjälpmedlet 

utgjorde till slut mer styrkor än svagheter och fann sig att underlätta för arbetets slutresultat.  

Resultatet är trovärdigt eftersom kvinnorna hade likadana upplevelser gällande att leva 

med bröstcancer, exempelvis rädsla eller oro. Resultatet blev mer trovärdigt då metoderna för 

studierna var kvalitativa och därmed kunde kvinnorna utförligt beskriva sina upplevelser än 

att exempelvis bara skriva på enkäter. Överförbarheten i resultatet kan tillämpas i olika 

sammanhang och miljöer då resultatet inte bara är riktad för sjukvården eller till ett specifikt 

geografiskt område. Många som inte har ett yrke inom vården kan ändå läsa denna studie och 

bli informerade om kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Många i samhället 

kanske har en närstående som är drabbad och finner denna resultat som lärorik. 

 

Författarnas samarbete 

Författarna har under uppsatsprocessen samarbetat på ett välfungerande och strategiskt sätt 

där det hela tiden diskuterades om tillvägagångssättet och vad uppsatsen skulle innehålla. 

Författarna har tagit hjälp av varandra och frågat den andre vid ett tillstötande problem. 

Genom att rådfråga varandra och använda sig av alla resurser som finns tillgängliga har 

författarna kunnat samarbeta på ett väldigt bra sätt. Då författarna är samarbetsvilliga och har 

arbetat på ett effektivt sätt har skrivandet flutit på. Vid tillfällen där olika åsikter om vad 

uppsatsen skulle innehålla har författarna kunnat argumentera för och emot och kunnat 

kompromissa på ett sätt som gynnat båda. Detta ansågs som en styrka då genom att förklara 

hur författarna har menat har vissa aspekter klarnat upp och kunnat beskrivas på ett tydligare 

sätt som förbättrat kvaliteten i uppsatsen. Arbetet har byggts upp genom respekt och 

lyhördhet. Båda parterna har fått komma till tal och skrift gällande denna litteraturöversikt. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer fem ämnen att lyftas upp och diskuteras. Dessa ämnen fick 

underrubrikerna: Lidandets drama i samband med bröstcancerdiagnosen, 

Livsstilsförändringar, Den förändrade självbilden och samhällets påverkan, Partners 

upplevelser av bröstcancer samt Sjuksköterskans roll.  

 

Lidandets drama i samband med bröstcancerdiagnosen  

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde en övergång mellan hälsa och ohälsa samt en 

resa av olika känslor efter diagnosen. Denna upplevelse tyckte vi kunde kopplas till Erikssons 
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teori (1994) eftersom hon beskriver lidandet som något unikt och formbart av individen. Vi 

anser att lidandet är lika med känslorna som uppstod på grund av sjukdomen. Efter 

bröstcancerdiagnosen accepterade de flesta kvinnorna inte sjukdomen. Vissa kvinnor kunde 

acceptera sjukdomen lättare än andra, vi antar att det är för att kvinnorna formade sitt lidande 

på olika sätt. När kvinnorna började acceptera lidandet övergick det till lidandets drama första 

akt som är att bekräfta lidandet. Kvinnorna beskrev bekräftelsen av sjukdomen till följd av 

hoppet kring behandlingen som erbjudits och att chansen till överlevnad fanns. Eriksson 

(1994) beskriver att bekräftandet av lidandet möjliggör mod och kraft för individen och 

individen börjar engagera sig i lidandets kamp som i sin tur ska leda till försoning med 

lidandet. De kvinnor som upplevde erbjudandet av behandling som en chans till överlevnad 

fick förmodligen någon sorts engagemang till att kämpa i lidandet. 

De andra kvinnorna som reagerade tvärtemot vägrade lämna hemmet och isolerade sig 

själv till följd av bröstcancerdiagnosen. Eriksson (1994) beskriver att försöka undkomma 

lidandet skapar negativa känslor till lidandet som kan förvärra situationen kvinnorna var i, 

istället skulle kvinnorna möta och bli vän med lidandet. Att forma sitt lidande tycker vi är 

något som stämmer, eftersom alla människor upplever lidande på olika sätt. Det kan bero på 

att vissa människor är mer vana vid lidandet än andra eller utav andra orsaker. Därför anser vi 

att olika reaktioner vid cancerbeskedet är naturligt, speciellt vid ett sådant besked om en 

sjukdom som kan vara livshotande. Försoning med lidandet leder till att genomgå 

livsstilsförändringar vid behov och det anser vi är viktigt för att kunna genomgå behandlingar, 

förändringar i vardagen och att orka med allt som medföljer bröstcancern.  
Livsstilsförändringar 

Kvinnorna i resultatet berättade att de ville ha tillbaka sitt liv och att hela deras liv 

förändrades på grund av bröstcancern. En studie påvisar liknande känslor gällande personer 

som blivit drabbade av tjocktarmscancer (Stuhlfauth, Melby & Hellesø, 2018). Deltagarna i 

studien upplevde utmaningar i vardagliga livet precis som kvinnorna i vårt resultat och de 

upplevde att cancer vände upp och ner på deras liv. Livet förändrades både socialt, 

arbetsmässigt samt relationsmässigt enligt deltagarna. En del av deltagarna var tvungna att 

arbeta mindre för att orka med arbetsdagarna vilket upplevdes annorlunda för dem eftersom 

det inte hade varit så tidigare. De upplevde att fysiska förändringar som exempelvis ständig 

trötthet påverkade deras liv enormt mycket och livsstilsförändringarna berodde mycket på den 

tröttheten. Dessa resultat stärker att oavsett vilken typ av cancerform personer drabbas av så 
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genomgår de livsstilsförändringar. Förändringarna kunde dock vara positiva så som det 

framkom hos en del kvinnor i resultatet. Kvinnorna valde att ta vara på sitt liv och förstod 

värdet av livet på grund av sjukdomen vilket de inte hade gjort innan de drabbades av 

bröstcancern. Vi blev förvånade över resultatet eftersom vi tänkte att bröstcancer endast 

kunde leda till negativa upplevelser på grund av att det kan vara en livshotande sjukdom. 

Resultaten visar dock inte mycket positiva upplevelser utan mer negativa vilket vi anser är 

förståeligt.  

Vi tänker att lidandet kan ha påverkat den drabbade människans livsstilsförändringar, på 

grund av resultatet som visade att både negativa och positiva livsstilsförändringar uppkommit. 

Eriksson beskriver i sin teori att individen kan forma sitt eget lidande. Vi tänker att kvinnorna 

som skapade en ny mening för livet och fick en förändrad livssyn har format sitt lidande till 

något positivt. Vi tror att lidandet som formas till något negativt kommer medföra negativa 

känslor till sjukdomen och kanske en försämrad syn på livet. Det är viktigt som sjuksköterska 

att ta hänsyn till det formbara lidandet eftersom det kan skapa stora skillnader mellan hur 

kvinnorna upplever sin sjukdom och livsstilsförändringarna som medförts. För oss är det 

tydligt att kvinnorna har format sitt lidande på olika sätt och det har medfört olika 

livsstilsförändringar.  

 

Den förändrade självbilden och samhällets påverkan 

Håravfallet visades vara jobbigt för kvinnorna i resultatet. Självbilden påverkas på grund av 

håravfallet men även samhällets syn påverkade dem. Kvinnorna förmedlade att håravfallet 

betydde cancer och att det inte gick att dölja lika enkelt som det förlorade bröstet. I en studie 

gjord av Hilton, Hunt, Emslie, Salinas och Ziebland (2008) visades det liknande resultat utav 

påverkan av självbilden till följd av håravfallet. Deltagarna i studien hade drabbats av olika 

cancersjukdomar och det visade sig att många upplevde känslan av att människor i samhället 

uppmärksammade håravfallet och förstod att de var drabbade av cancer vilket inte kändes bra. 

De kunde inte dölja det och de beskrev det som att alla vet att de är sjuka vilket skapade en 

påfrestning varje gång de skulle gå ut ur hemmet. De kände sig utsatta och kunde inte göra 

något åt saken. Vissa av deltagarna förmedlade att de försökte hålla sjukdomen som en 

hemlighet men att det inte gick när håret ramlade av. Många deltagarna i studien vägrade 

acceptera sin spegelbild där varken ögonfransar, ögonbryn eller hår på huvudet fanns och 

kvinnorna i resultatet beskrev detsamma gällande mastektomi, de ville inte se sig själva och 

kände inte heller igen sin spegelbild. 
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Kvinnorna i resultatet berättade att de märkte av att samhället såg annorlunda på dem. 

Denna typ av känsla kan efterlikna beskrivningen i studien gjord av Hilton et al. (2008) där 

deltagarna beskrev att de inte ville känna någon sympati från samhället utan att de bara ville 

vara sig själva precis som innan håravfallet. Deltagarna i studien antog att samhället såg dem 

antingen som motbjudande eller som en person som de tyckte synd om vilket inte alls 

uppskattades av deltagarna. Vi tänker att dessa tankar kan vara förekommande eftersom 

samhället dömer mycket utifrån utseendet. I samhället är det vanligt att tycka synd om 

personer som har cancer fastän de inte vet vad den drabbade tycker själv om sjukdomen. 

Enligt Erikssons teori (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) kan miljö och vårdkultur påverka 

människans hälsa. Detta beror på hur människan upplever atmosfären i en miljö, en atmosfär 

som inte är välkomnande och obehaglig kan få människan att uppleva ohälsa. Vi tycker att 

detta kan kopplas till samhällets syn på individerna i studierna eftersom de drabbade upplevde 

en obekväm känsla när de gick ut från hemmet. De drabbade mötte samhällets blickar som 

förmedlade att de var sjuka människor och att de var udda jämfört med alla andra. 

 

Partners upplevelser av bröstcancer 

Resultatet visade att kvinnor upplevde förändringar i relationer främst med deras partners. Det 

som påverkades mest var det sexuella livet eftersom kvinnorna inte kände sig attraherande 

och deras partners visade inte lika mycket intresse längre. Vi tyckte att det skulle vara 

intressant att veta hur partners till drabbade kvinnor upplever sexuella förändringar till följd 

av sjukdomen. I en artikel skriven av Nasiri, Taleghani och Irajpour (2012) beskrivs det att 

männen till kvinnor med bröstcancer upplevde minskad sexlust. Sexlusten minskade mest 

under tiden deras fruar genomgick behandling mot sjukdomen. De upplevde inte att det var 

rätt tillfälle för sex när kvinnorna hade biverkningar och inte mådde bra, men intresset för 

kvinnorna minskade inte som kvinnorna i resultatet ansåg. 

En annan orsak till minskat samliv var mastektomi som fick männen att tycka synd om 

fruarna vilket ledde till minskad sexlust beskriver Nasiri, Taleghani och Irajpour (2012). 

Upplevelsen av att se sin fru må dåligt och genomgå denna sjukdom och behandling var det 

största problemet hos männen, de ville endast kramas och finnas där som stöd för fruarna. 

Kvinnorna i resultatet förmedlade att en obekväm stämning uppstod mellan dem och 

partnerna och att samlaget inte var densamma som innan, detta kan nu förstärkas av männens 

upplevelser. I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde att partners inte var lika 

intresserade längre till följd av mastektomi eller håravfall, men männen i denna artikel 
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berättar att de ville finnas som stöd istället. Det är intressant att veta båda parternas perspektiv 

för att veta hur båda upplever sjukdomen och relationsförändringarna till följd av det. 

 

Sjuksköterskans roll 

Upplevelsen av att vårda kvinnor med bröstcancer kan vi tänka oss inte alltid är det lättaste 

eftersom det är mycket kvinnorna genomgår. Maree och Mulonda (2017) fick fram att 

sjuksköterskor tyckte att det var utmanande på grund av lidandet som patienterna genomgick. 

Vi anser att det är viktigt som vårdpersonal att inte visa för patienterna att det är utmanade att 

vårda dem eftersom det kan skapa en osäkerhet hos kvinnorna och så som det framkommit i 

resultatet så är de redan osäkra på livet i sig. Sjuksköterskorna bör enligt Ternestedt och 

Norberg (2014) lyssna på patientens berättelse samt förstå sig på patienten för att främja 

hälsan på rätt sätt enligt individens värderingar. Vi tycker inte att sjuksköterskan ska vårda 

enligt förutfattade meningar och därför tycker vi att det är viktigt att lyssna på hur patienten 

skulle vilja bli behandlad och/eller bemött, och hur hon känner inför denna sjukdom. 

 

Kliniska implikationer  

Bröstcancer är en allvarlig och förgörande sjukdom och därför är det viktigt för 

sjuksköterskan att tänka på bemötandet. De drabbade patienterna är i en sårbar situation och 

det är av stor vikt att bemöta dem på ett rätt sätt i deras sorg och lidande. All vårdpersonal ska 

ha i åtanke att skapa en vårdrelation där tillit och respekt bör vara ett måste. Kvinnorna i 

resultatet förmedlade att de var rädda och oroliga för vad som skulle hända i framtiden. Detta 

bör vårdpersonalen ta hänsyn till och inte anta att kvinnorna är säkra på sin plats i livet. 

Korrekt information ska ges till patienterna angående behandlingsalternativ, 

omvårdnadsåtgärd samt annan relevant information om sjukdomen. Detta för att minska oron 

hos patienterna.  

Sjuksköterskan bör även bjuda in och låta patienten vara delaktig i vårdplaneringen för att 

undvika missförstånd och exkludering. Genom att skapa delaktighet behöver patienterna inte 

känna sig kränkta eller känna att autonomin och beslutstagandet inte respekterats. 

Sjuksköterskor ska se patienter som enskilda individer och fullfölja personcentrerad 

omvårdnad. Upplevelser kan öka förståelsen och förbättra omvårdnaden och livskvaliteten av 

kvinnor som är drabbade av bröstcancer. Genom kunskap om upplevelsen av att leva med 

bröstcancer kan sjuksköterskor vårda på ett empatiskt förhållningssätt. Resultatet visade att 

kvinnorna hade familjemedlemmar som motiverande faktor i deras liv, därför kan 
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sjuksköterskor se till att de närstående finns som stöd och är delaktiga i vården, om båda 

parter samtycker. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Studier visar att det finns bristfälliga kunskaper hos sjuksköterskor gällande bröstcancer. 

Detta leder till ohälsa hos de drabbade patienterna, just för att kunskap förbättrar vården och 

utlämning av information till patienterna. Genom att inte alltid ha svaren på patienternas 

frågor eller ha kunskap om sjukdomen leder det till ett vårdlidande för de drabbade med 

bröstcancer. Det vore intressant att forska kring anledningen till okunskapen hos 

sjuksköterskorna. Det skulle kunna vara kvalitativa metoder men även kvantitativa då statistik 

ger ett tydligare resultat. I studierna framkom det väldigt ofta att personer med bröstcancer 

fann styrka och tröst i olika aspekter. Dessa var positiva upplevelser som skapade ett 

meningsfullt liv för personerna. Fler av sådana positiva upplevelser av sjukdomen borde 

vidare studeras genom kvalitativa metoder och spridas till allmänheten då det kan ge hopp till 

andra individer i samma sits. Det är av intressant fakta att, genom kvalitativa metoder som 

fångar upplevelser, forska vidare om sexualiteten och hur den kan förändras i samband med 

en bröstcancerdiagnos, både för kvinnans och för partnerns skull. Det kan även vara viktigt att 

forska kring barns upplevelser av att ha en förälder som drabbats av bröstcancer. Den fortsatta 

forskningen kan öka livskvaliteten hos de diagnostiserade personerna. 

 

Slutsats  

Studier visar att bröstcancer förändrade kvinnors liv både till det negativa och positiva. Den 

negativa förändringen handlade främst om en oro och rädsla inför framtiden, medan den 

positiva förändringen handlade om en ny livssyn där livet fick ett nytt värde och mening. 

Sjuksköterskor kan minska lidandet hos dessa kvinnor genom att ha rätt kunskap och 

bemötande, vilket även kan minska rädslan och oron som skapats hos de drabbade. För att få 

en förståelse för kvinnans upplevelser krävs det att sjuksköterskan lyssnar på kvinnans 

berättelser. Detta är ett ämne som är viktig att belysa inom vårdvetenskapen eftersom 

cancersjukdomen har ökat för varje år och kan leda till döden för många kvinnor.  
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fenomenologisk analys 
har använts. 

Resultatet från denna studie beskriver 
ett oacceptans gällande diagnosen, 
uthärdning av de negativa effekterna 
av behandlingar, upprätthållning av en 
positiv inställning, anpassning till 
förändringar i kroppsbilden och 
omfattande koständringar.  

A. Joulaee, S. 
Joolaee, M. 
Kadivar & F. 
Hajibabaee 

Living with 
breast cancer: 
Iranian 
women’s 
lived 
experiences 

År: 2012 

Land: Iran 

Tidskrift: 
International 
Nursing Review 

Syftet med studien var 
att fånga upplevelserna 
av att leva med 
bröstcancer ur levande 
erfarenheter av iranska 
kvinnor med bröstcancer 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: Tre kvinnor mellan 
34 och 67 år. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
undersökningsfrågor 
användes. 
 
Analys: En 
fenomenologisk analys. 

Deltagarna förklarade sina 
erfarenheter av att leva med 
bröstcancer som att förlora något 
viktigt, brist på förtroende, leva med 
rädsla, och behovet av att stödjas med 
de negativa aspekterna av bröstcancer. 
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Birgit Van Ee, 
Carolien Smits, 
Aafke 
Honkoop, Ad 
Kamper, Joris  
Slaets & Mariét 
Hagedoorn 
 

Open wounds 
and healed 
scars: a 
qualitative 
study of 
elderly 
women’s 
experiences 
with breast 
cancer 

År: 2019 

Land: 
Nederländerna 

Tidskrift: Cancer 
Nursing 

 

 

Syftet med denna studie 
var att få insikt i 
upplevelserna hos 
kvinnor med bröstcancer 
70 år eller äldre 
 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 21 kvinnor, 70 år 
eller äldre. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. 
 
Analys: öppen kodning 
och affinitetsschema har 
använts. 

Att få bröstcancer överraskade vissa 
kvinnor. Äldre kvinnor med 
bröstcancer hanterade det dock ganska 
bra och var nöjda med det stöd de 
fick, särskilt från onkologiska 
sjuksköterskor.  
 

Fatma Cebeci, 
Hatice Balci 
Yangin & 
Aysel Tekeli 
 

Life 
experiences of 
women with 
breast cancer 
in south 
western 
Turkey: a 
qualitative 
study 

År: 2012 

Land: Turkiet 

Tidskrift: European 
Journal of Oncology 
Nursing 

 

Syftet med studien var 
att undersöka 
erfarenheterna från 
kvinnor som lever med 
bröstcancer 
 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: Tre kvinnor i 
åldrarna 30–47 år.  
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade och 
djupgående intervjuer 
utfördes. 
 
Analys: En deskriptiv 
analys användes. 

Alla deltagare i studien stötte på 
fysiska, psykiska och emotionella 
svårigheter med bröstcancern. Både 
negativa och positiva reaktioner 
framkom. Kvinnorna använde sin tro 
som tröst.  

Lisa McCann, 
Nikola 
Illingworth, 
Yvonne 
Wengström, 
Gill Hubbard & 
Nora Kearney 
 

Transitional 
experiences of 
women with 
breast cancer 
within the first 
year following 
diagnosis. 
 

År: 2010 
 
Land: Storbritannien 
 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Syftet var att utforska 
upplevelsen hos kvinnor 
med bröstcancer under 
det första året efter 
diagnosen. 
 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: Tolv kvinnor 
mellan 31–85 år 
 
Datainsamling: 
Djupgående Intervjuer 
utfördes. 

Identitetsförändringar framkom som 
ett resultat. Deltagarna var tvungna att 
anpassa sig till följd av 
diagnostiseringen. Genom att leva 
med bröstcancer mötte kvinnorna 
utmaningar på grund av denna 
identitetsförändring. 
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Analys: En beskrivande 
och tematisk metod för 
dataanalys användes.  

Maggi Banning 
& Tanzila 
Tanzeen  
 

Living with 
advanced 
breast cancer: 
perceptions of 
pakistani 
women on life 
expectations 
and fears 

År: 2014 

Land: Storbritannien 

Tidskrift: Cancer 
Nursing  

Syftet var att undersöka 
den psykologiska 
effekten av att leva med 
avancerad bröstcancer 
hos kvinnor I Pakistan 
 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: 21 kvinnor mellan 
33–83 år. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer användes. 
 
Analys: Data analyserades 
med hjälp av tematisk 
analys. 

En majoritet av de kvinnor som 
intervjuades hade en historia av 
metastaser. Fyra teman framkom i 
studien. Dessa teman innehöll 
reaktion på diagnosen, förändringar i 
synsättet, att leva ett positivt liv samt 
motiverande faktorer 
 

Mei-Hsueh Lu, 
Hung-Ru Lin & 
Ming-Der Lee 
 

The 
experiences 
among older 
taiwanese 
women facing 
a new 
diagnosis of 
breast cancer 
 

År: 2010 

Land: Taiwan 

Tidskrift: Cancer 
Nursing 

 

Syftet med denna studie 
var att utforska 
upplevelsen hos äldre 
taiwanesiska kvinnor när 
de fick diagnosen 
bröstcancer 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 14 kvinnor, 65–91 
år 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupgående intervjuer 
användes. 
 
Analys: En kontextanalys 
har utförts. 

Deltagarna upplevde ett fysiskt 
obehag, chock, förnekelse, rädsla, hot 
mot hälsan samt hopplöshet under 
tiden de levde med bröstcancern. 
Lyckligtvis, trots dessa svårigheter, 
uppmuntrades de till 
Att kämpa och leva med bröstcancer 
genom vård och stöd från familjen.  

Mubuuke 
Aloysius 
Gonzaga 
 

Listening to 
the voices: an 
exploratory 
study of the 

År: 2013 

Land: Uganda 

Syftet med studien var 
att utforska den levda 
upplevelsen av kvinnor 
som diagnostiserats och 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: Tolv kvinnor i 
åldrarna 30–60. 

Alla kvinnor i studien hade genomgått 
känslomässiga trauman av att leva 
med bröstcancer. Med tidens gång 
verkade de acceptera och hantera sin 
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experiences of 
women 
diagnosed and 
living with 
breast cancer 
in Uganda 

Tidskrift: 
PanAfrican Medical 
Journal 

 

 

som lever med 
bröstcancer. 
 

 
Datainsamling: 
Fördjupade individuella 
intervjuer genomfördes. 
 
Analys: Tematisk analys 
användes.  

situation. Kvinnorna upplevde 
emotionell smärta, ilska, ångest, 
livskraft och många fler känslor.  
 

Myrna A.A. 
Doumit, Naji El 
Saghir, Huda 
Abu-Saad 
Huijer, Jane H. 
Kelley & Nada 
Nassar 

Living with 
breast cancer, 
a Lebanese 
experience 

År: 2010 
 
Land:  
Libanon 
 
Tidskrift: 
European Journal of 
Oncology Nursing 

Syftet med denna studie 
var att beskriva och tolka 
upplevelserna hos 
libanesiska kvinnor som 
lever med bröstcancer. 
 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: Tio kvinnor, 36–51 
år. 
 
Datainsamling: 
Djupgående intervjuer 
genomfördes. 
 
Analys: Ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt har 
utförts. 

Kvinnorna upplevde ångest och 
skuldkänslor på grund av sjukdomen. 
Flera kvinnor undrade varför just de 
fått sjukdomen. Rädsla samt osäkerhet 
inför framtiden upplevdes. 
 

P. Liamputtong 
& D. 
Suwankhong 
 

Living with 
breast cancer: 
the 
experiences 
and meaning-
making 
among 
women in 
Southern 
Thailand 

År: 2016 
 
Land:  
Thailand 
 
Tidskrift: 
European Journal of 
Cancer Care 

Syftet var att diskutera 
levda upplevelser och 
meningsskapande av 
bröstcancer bland 
kvinnor i södra Thailand. 
 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: 20 kvinnor, 0–79 
år. 
 
Datainsamling: 
Djupgående intervjuer 
som spelades in.  
 
Analys: Dataanalysen har 
skett med hjälp av en 
tematisk analys. 

Resultatet visade att diagnosen 
bröstcancer genererade många 
känslomässiga reaktioner. Men efter 
den första chocken började de flesta 
kvinnor acceptera sin verklighet. 
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Susan Krigel, 
Jamie Myers, 
Christie Befort, 
Hope Krebill & 
Jennifer Klemp 
 

‘Cancer 
changes 
everything!’ 
Exploring the 
lived 
experiences of 
women with 
metastatic 
breast cancer 

År: 2014 

Land: USA 

Tidskrift: 
International Journal 
of Palliative Nursing 

Syftet med denna studie 
var att vidare utforska 
den levda upplevelsen 
hos kvinnor med 
metastaserad 
bröstcancer. 
 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: 15 kvinnor över 18 
år. 
 
Datainsamling: Fyra 
semistrukturerade 
fokusgrupper 
genomfördes. 
 
Analys: Data analyserades 
med hjälp av en 
innehållsanalys. 

Deltagarna beskrev dagliga 
utmaningar, osäkerhet samt brist på 
information kring behandling och 
symtomhantering. Kvinnorna fick en 
förändrad självbild och rollfunktion. 
Relationerna med vänner och partners 
var inte detsamma igen efter 
diagnosen. 
 

 

 


