
  
 
 

 

 

 

Rebecca Fenger-Krog och Cecilia Lindell 

Sjuksköterskeprogrammet, Institutionen för vårdvetenskap 

Vetenskapligt fördjupningsarbete i omvårdnad, V61, 2011 

Grundnivå  

Handledare: Åsa Kneck och Anna Löfmark 

Examinator: Gunilla Johansson 

 

 

 

 

 

 

Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

  
Women’s experiences of living with breast cancer 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Innehållsförteckning	  
 

 

 

1 Inledning ............................................................................................. 1 

2 Bakgrund............................................................................................. 1 

2.1 Bröstcancer........................................................................................... 1 

2.1.1 Orsaker till bröstcancer ........................................................................ 1 

2.1.2 Diagnostisering av bröstcancer ............................................................ 2 

2.1.3 Behandling och biverkningar vid bröstcancerbehandling .................... 3 

2.2 Upplevelser av förändring i samband med livshotande sjukdom ........ 4 

2.3 Anhörigas upplevelser när en kvinna får bröstcancer .......................... 5 

2.4 Sjuksköterskans betydelse.................................................................... 7 

3 Problemformulering........................................................................... 7 

4 Syfte ..................................................................................................... 7 

5 Teoretisk utgångspunkt ..................................................................... 8 

5.1 Transition ............................................................................................. 8 

6 Metod................................................................................................... 9 

6.1 Datainsamling....................................................................................... 9 

6.2 Urval..................................................................................................... 9 

6.3 Dataanalys .......................................................................................... 10 

7 Forskningsetiska överväganden...................................................... 10 

8 Resultat.............................................................................................. 11 

8.1 En inre resa......................................................................................... 11 

8.1.1 Fokus inåt ........................................................................................... 11 

8.1.2 Ett förändrat utseende......................................................................... 12 

8.1.3 Förändrad kvinnlighet ........................................................................ 13 

8.1.4 Att hitta tillbaka till sig själv .............................................................. 14 

8.2 Stöd och relationer ............................................................................. 15 

8.2.1 Upplevelser av stöd ............................................................................ 15 

8.2.2 Förändrade relationer ......................................................................... 15 

8.3 Livet i dödens närhet .......................................................................... 16 



  
 
 

 

8.3.1 Förändrat förhållningssätt till livet ..................................................... 17 

8.3.2 Förändrat förhållningssätt till döden .................................................. 17 

9 Diskussion ......................................................................................... 18 

9.1 Metoddiskussion................................................................................. 18 

9.2 Resultatdiskussion.............................................................................. 18 

10 Slutsats............................................................................................... 22 

11 Förslag till vidare studier ................................................................ 22 

Referensförteckning ....................................................................................... 23 

Bilaga 1............................................................................................................. 27 

Bilaga 2............................................................................................................. 28 

 



  
 
 

 

Sammanfattning/abstract	  
 

Bakgrund: Att leva med en livshotande sjukdom såsom bröstcancer förändrar många 

aspekter av livet. Diagnostiseringen, behandlingen och dess biverkningar påverkar inte bara 

kvinnan utan även hennes anhöriga. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att informera och 

stötta kvinnan. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer.  

 

Metod: En litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa artiklar som belyser kvinnors upplevelser 

av att leva med bröstcancer. Artiklarna analyserades genom kodning där ett antal områden 

identifierades och grupperades in i kategorier.  

 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och åtta underkategorier. De tre 

huvudkategorierna är: En inre resa, stöd och relationer och livet i dödens närhet. I kategorin 

en inre resa beskrivs kvinnornas fokusering på sig själva under diagnosfasen, hur sjukdomen 

förändrat deras utseende och deras identitet som kvinna. Här beskrivs även deras vilja att 

återgå till sina tidigare liv och identitet. I kategorin stöd och relationer beskrivs kvinnornas 

upplevelser av stöd samt hur sjukdomen har påverkat deras relationer till andra. I den sista 

kategorin, livet i dödens närhet beskrivs kvinnornas förändrade förhållningssätt till livet och 

till döden. 

 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån transitionsteorin, där olika tecken på hälsosamma 

samt icke hälsosamma transitionsprocesser uppmärksammas. Resultatet diskuteras även i 

relation till tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, levd upplevelse, övergång, förändring, leva med bröstcancer.  

 

Keywords: Breast cancer, lived experience, transition, transformation, living with breast 

cancer.  
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1 Inledning 

  Vi har valt att fördjupa oss i kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer och att 

genomgå behandling för sjukdomen. Vi som blivande sjuksköterskor har valt detta ämne då vi 

vill öka vår förståelse för vad det kan innebära att leva med bröstcancer. Bröstcancer är en av 

de vanligaste cancerformen i världen och många kvinnor dör varje år på grund av det. Genom 

att ta del av studier som beskriver kvinnors upplevelser och deras erfarenheter av att leva med 

bröstcancer så hoppas vi kunna få en bättre förståelse för dessa kvinnor när vi möter dem ute i 

verksamheten. Det är sjuksöterskans ansvar att medverka till god vård, att främja hälsa, att 

återställa hälsa samt att lindra människans lidande. Sjuksköterskan ska ge stöd och 

information åt individen men också åt deras familj (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Vi 

vill nu visa vårt stöd för dessa kvinnor genom att belysa deras upplevelser. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer  

År 2007 fick 7049 svenska kvinnor diagnosen bröstcancer (Socialstyrelsen, 2009). Det är en 

vanlig dödsorsak för svenska medelålders kvinnor men ändå är överlevnaden hög, cirka 80% 

efter tio år. Bröstcancer är en av de vanligaste formerna av cancer i Sverige. Risken att 

drabbas av sjukdomen ökar markant efter 40 års ålder (Ericson & Ericson, 2008). Bröstcancer 

är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen och står för 23% av alla 

cancerdiagnoser för kvinnor (Parkin & Fernández, 2 006). År 2002 uppskattades antalet 

nyupptäckta bröstcancerfall till 1.15 miljoner i världen.  

 

2.1.1 Orsaker till bröstcancer  

Man kan aldrig veta exakt vad som ligger bakom ett enskilt cancerfall men man vet att det 

finns ett antal riskfaktorer som är kopplade till en utveckling av cancer (Socialstyrelsen, 

2009). Fem till tio procent av bröstcancerfallen beror på ärftlighet. Tidig pubertet, sent 

klimakterium, hormonersättningsbehandling i och efter klimakteriet, rökning, ohälsosam kost, 

övervikt och stor alkoholkonsumtion är andra orsaker till bröstcancer (a.a.). 

 Kvinnors egna uppfattningar om vad som orsakat eller bidragit till bröstcancern har 

beskrivits i en studie av Arman, Backman, Carlsson och Hamrin (2006). Kvinnorna gav 

exempel på olika faktorer i livet som de trodde hade påverkat sjukdomen, såsom den egna 
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kroppen, ärftlighet och andra fysiska bidragande faktorer. De nämnde även livsstilsfaktorer 

såsom alkohol, tobak, diet och hormonbehandling. De tog även upp olika miljögifters 

påverkan. Kvinnorna upplevde också att sjukdomen påverkades av inre och psykosociala 

faktorer. Dessa kunde vara stress, traumatiska upplevelser eller depression m.m. Ofta 

upplevde kvinnorna att det var en kombination av flera faktorer som bidragit till sjukdomen 

(a.a.). Vissa av kvinnorna upplevde att den enda orsaken till bröstcancern var ärftlighet och de 

kvinnor som trodde det hade familjemedlemmar som också hade bröstcancer. Det fanns även 

de kvinnor som inte alls ville tro på kopplingen mellan olika faktorer i livet och sjukdomen. 

De ville inte alls befatta sig med frågan eller hänvisade till att det var slumpen som gjort att de 

fått cancer. Somliga hade reflekterat över möjligheten av ett samband mellan faktorer i livet 

och sjukdomen men de trodde inte att det hade något samband i deras fall (a.a). 

 I en studie där familjer i Hong-Kong beskrev sin uppfattning av vad som orsakat 

bröstcancern hos kvinnan ansågs stress och starka känslor vara en stor orsak till sjukdomen 

(Simpson, 2005). De ansåg att kvinnans stressnivåer och kraftiga känsloyttringar bidrog till 

bröstcancern. Vad kvinnan åt ansågs också påverka sjukdomen och främst ansåg de att olja, 

jordnötter och annan fet mat var bidragande orsaker. Motion och vila ansågs även det spela en 

stor roll i sammanhanget. Att inte motionera och inte vila tillräckligt ansågs som en 

bidragande orsak. Vissa av kvinnorna motionerade nu regelbundet för att förhindra återfall av 

bröstcancern. Den genetiska faktorn diskuterades av informanterna men inte mycket vikt 

lades vid det, likaså var det få som nämnde ödet som en orsakande faktor (a.a.). 

 

2.1.2 Diagnostisering av bröstcancer 

Vanligtvis upptäcks sjukdomen genom att kvinnan känner en knöl i bröstet (Ericson & 

Ericson, 2008). Sedan följer tre moment i fastställandet av bröstcancerdiagnosen 

(Socialstyrelsen, 2009). Utredningen börjar med en klinisk undersökning där läkaren känner 

igenom brösten och armhålorna och letar efter knölar. Om en knöl upptäcks så går man vidare 

med mammografi eller ultraljud, där även mindre knölar kan upptäckas. För att fastställa 

diagnos tas sedan ett vävnadsprov som analyseras efter malignitet (a.a.).  

 För vissa personer föregick själva cancerdiagnosen av de egna misstankarna om cancer 

(Tobin & Begley, 2008). Detta medförde stor ångest och oro inför framtiden. När personerna 

talade om sina rädslor och misstankar om cancer med anhöriga och hälso- och 

sjukvårdspersonal upplevde vissa av studiepersonerna att de inte blev tagna på allvar och att 
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deras farhågor blivit bortviftade. Detta ledde till att de nästan kände en lättnad när 

cancerdiagnosen fastställdes och att de äntligen blev bekräftade. Efter en cancerdiagnos blir 

livet aldrig detsamma, det finns alltid kvar en underliggande rädsla för att sjukdomen ska 

återkomma (a.a). 

 Det finns möjlighet för kvinnor att genomgå en genetisk ärftlighetsutredning om det 

föreligger ökad risk för bröstcancer inom familjen (Lim, Macluran, Price, Bennett, Butow och 

the kConFab Psychosocial Group, 2004). Kvinnorna beskrev många olika känslor så som 

chock, lättnad och acceptans när de fick resultatet av ärftlighetsutredningen, många av dessa 

känslor ligger i konflikt med varandra. Bland kvinnorna som hade ärftlighetsgenen och fick 

ett positivt svar var det många som beskrev känslan av ångest och en initial chock. Det fanns 

dock kvinnor som fick ett positivt besked som också beskrev en känsla av lättnad ur 

rättvisesynpunkt då flera andra familjemedlemmar också varit bärare av genen. 

 
Thank God I’ve got it as I would have felt guilty if I didn’t. All my brothers and sisters have it (Lim et.al. 
2004  s. 120.). 

 
De kvinnor som fick ett negativt besked dvs inte hade förhöjd risk att få bröstcancer, beskrev 

känslor av att må bra, att vara normal men också känslan av skuld. Dessa kvinnor beskrev 

känslor av minskad oro av att få bröstcancer, men också en minskad rädsla för att deras barn 

kommer att få bröstcancer (Lim et al. 2004).  

 

2.1.3 Behandling och biverkningar vid bröstcancerbehandling 

Behandlingen av cancer är under ständig utveckling och idag botas många ifrån sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2009). De vanligaste behandlingsmetoderna är kirurgi, strålning och 

cytostatika. Cancervården i Sverige fungerar som ett nätverk där olika vårdgivare med olika 

kompetenser samverkar (Socialstyrelsen, 2007). De onkologiska klinikerna ger icke-kirurgisk 

behandling såsom strålning och läkemedelsbehandling. Här sker även diagnostisering, 

utredningar, eftervård och uppföljning. Flertalet cancerpatienter behandlas på kirurgiska eller 

invärtesmedicinska kliniker men även på kliniker med annan inriktning.  

 Somliga personer med cancer t.ex. bröstcancer upplevde inte att cancersjukdomen var en 

del av dem (Tobin & Begley, 2008). Istället för att känna att det var deras kropp och de som 

individer som blev behandlade upplevde de att det var knölen som blev behandlad eller 

opererad. Efter avslutad behandling upplevde vissa personer med cancer ett starkt behov av 
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att komma tillbaka till sina vanliga liv och aktiviteter med familjen och arbetet. Personerna 

med cancer ville inte definiera sig själva efter sjukdomen, de ville själva ha kontroll över sina 

liv (a.a.). 

  I samband med cytostatikabehandling kände många kvinnor trötthet, denna trötthet 

påverkade det dagliga livet avsevärt och sänkte kvinnornas livskvalitet (Byar, Berger, Bakken 

& Cetak, 2006). Denna cancerrelaterade trötthet påverkade kvinnornas liv upp till 16 månader 

efter avslutad behandling. De kvinnor som upplevde mer mening i livet upplevde färre 

symtom av trötthet (Thompson, 2007). Andra biverkningar och symtom som kvinnor 

upplevde var smärta, sömnproblem, illamående, ångest, depression och 

koncentrationssvårigheter. Kvinnor som hade fler somatiska symtom hade också en högre 

grad av depression (Byar et al. 2006). 

 

2.2 Upplevelser av förändring i samband med livshotande sjukdom  

Efter att ha blivit diagnostiserad med en livshotande sjukdom såsom cancer får många 

människor en förändrad syn på sitt liv, både positivt och negativt (Albaugh, 2003; Hefferon, 

Grealy & Mutrie, 2009). Relationerna med familj och vänner blev viktigare och ofta bättre än 

innan. Vissa blev förvånade över det stöd som de fick ifrån familj och vänner. Gemensamt för 

många är också att de ändrade sina prioriteringar gällande allt ifrån hur och med vem 

personen spenderade sin dag, till hur mycket utseendet betydde (Hefferon et.al. 2009). Det 

påverkade även deras relation till naturen och till materiella ting. Många prioriterade hälsan 

mer och hade större fokus på kroppen och att ta väl hand om den (a.a.). Vissa upplevde en 

stärkt kroppskänsla efter den livshotande sjukdomen då de hade återtagit kontrollen över sin 

egen kropp (Hefferon et al. 2009). En del personer fick nya mål i livet efter en 

sjukdomsdiagnos och ville uppnå nya saker, återuppta studier och lära sig nya färdigheter. 

Förlusten av fysiska förmågor i samband med sjukdom såg vissa personer som en erfarenhet 

som gjorde att de blev ödmjuka. Genom att behöva svälja stoltheten och be om hjälp så 

stärktes relationerna till andra. Efter diagnos och behandling kunde vissa utveckla en känsla 

av ett starkare ”jag”, dvs en känsla av att ha åstadkommit något eftersom de hade klarat av 

den fysiska smärtan under den aktiva sjukdomsfasen. Många utvecklade ett bättre 

självförtroende och en bättre självkänsla. Känslan av att vilja hjälpa andra var stark hos 

många och de ville berätta för andra om sjukdomen samt stötta andra människor som lever 
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med en livshotande sjukdom. Människor som lever med en livshotande sjukdom kände att de 

hade fått en ökad empati för andra (Hefferon et al. 2009). 

 Det har visat sig att människor som lever med en livshotande sjukdom, såsom bröstcancer 

upplever en ökad andlighet till följd av sjukdomen (Albaugh, 2003). Människor som lever 

med en livshotande sjukdom upplevde en djupare kontakt och en ökad känsla av tillit. Dessa 

människor kände sig lyckligt lottade då sjukdomen fick dem att verkligen uppskatta livet, den 

tid de hade kvar (Albaugh, 2003; Hefferon et al. 2009). Vissa av människorna som lever med 

en livshotande sjukdom upplevde sjukdomen som en påminnelse ifrån högre makter om vad 

som är viktigt i livet, de upplevde även mer mening i livet nu än innan sjukdomen. Andra 

människor som lever med en livshotande sjukdom upplevde däremot sjukdomen som en del 

av livet, som så många andra händelser (Albaugh, 2003). Livet efter en livshotande sjukdom 

präglades av osäkerhet (Garofalo, Choppala, Hamann & Gjerde, 2009). Studiepersonerna 

beskrev att efter avslutad behandling upplevde de en kort period av lättnad. När behandlingen 

avslutades minskade den frekventa kontakten som personen har haft med sjukvården vilket 

bidrog till en känsla av osäkerhet samt rädsla för återfall eller nya tumörer. Om personen även 

har haft svårt att hantera omställningen till att vara sjuk kunde omställningen till att vara frisk 

också vara svår (a.a.). Vissa av kvinnorna i studien av Tuls Halstead och Hull (2001) såg fram 

emot framtiden, men kände samtidigt ett obehag inför kommande påfrestande behandlingar 

och en eventuell för tidig död. Några av kvinnorna kände att det tappat kontrollen över sina 

liv (a.a.).  

 

2.3 Anhörigas upplevelser när en kvinna får bröstcancer 

När en kvinna får diagnosen bröstcancer påverkar det hennes familj och anhöriga i stor 

utsträckning. Barnen kände stor oro och ovisshet inför framtiden (Hooper Zahlis, 2001). Den 

oro barnen kände innefattade oro för att mamman ska dö och vissa tog för givet att mamman 

skulle dö. Oro fanns också för hur deras liv skulle se ut i framtiden och om familjen skulle 

klara sig utan mamman. Vissa barn upplevde en förvirring angående sin mammas sjukdom 

och de förstod inte riktigt vad som hände. Barnen kände oro för att mamman ska bli sämre 

och att cancern ska sprida sig. De oroade sig också för de andra familjemedlemmarna och 

närstående. Barnen undrade om de också kommer att bli sjuka nu? (a.a.) När sjukdomen 

gjorde sig påmind genom att avspeglas i mammans utseende kände barnen oro, när hon inte 

såg ut och betedde sig som vanligt (Hooper Zahlis, 2001). Barnen undrade om mamman 
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kommer att förändra sig och om deras relation kommer vara densamma efter sjukdomen. Att 

prata om bröstcancer var svårt för barnen. Vissa ville inte prata med mamman om det för att 

de var rädda att de skulle få reda på något de inte vill höra. Andra trodde att kompisarna 

skulle bli rädda om de pratade om det, rädda för att bli smittade. Sjukdomen väckte frågor om 

liv och död och barnen kände rädsla för att samma sak ska hända dem (a.a.). 

 Barns upplevelser av mammans bröstcancer varierade beroende på ålder och kön 

(Kristjanson, Chalmers & Woodgate, 2004). Det de hade gemensamt var att de hade strategier 

för att undvika att tala om sjukdomen. Döttrarna hade frågor om sina risker för att få 

bröstcancer och de utagerade sin ilska mot sina mödrar för den genetiska risken. Döttrarna 

upplevde rädsla och osäkerhet för att de själva skulle få bröstcancer någon gång i sina liv. De 

upplevde också oro för sina mödrars överlevnad. Barnen mådde bättre och hade lättare att 

anpassa sig till den nya situationen när de hade fått information om sjukdomen. Föräldrar 

undvek gärna att prata om sin egen upplevelse av bröstcancer inför sina barn och det 

resulterade i att barnen kände sig isolerade och inte fick det stöd de behövde (a.a.). 

 Det var inte bara barnen som upplevde en stor förändring när kvinnan fick bröstcancer 

(Foy & Rose, 2001; Lethborg, Kissane & Burns, 2003). Deras män gick även de igenom en 

stor omställning. Ett stort ansvar lades nu på männen att ta på sig den större delen av ansvaret 

för familjen och hushållet utöver det ansvar de redan hade i sina liv. Ofta hade männen svårt 

att uttrycka sina känslor under stressiga förhållanden men under de lugnare stunderna, som till 

exempel i bilen körandes till och ifrån behandlingar kände de att de kunde släppa fram 

känslorna och gråta (Foy & Rose, 2001). Efter den aktiva fasen av behandlingen ville männen 

ofta att vardagen skulle återinfinna sig och att livet skulle vara som innan sjukdomen. Många 

män utryckte oro inför att återuppta den sexuella relationen med sin partner. De var rädda för 

ärret efter bröstoperationen eller för att skada sin partner på något sätt. Vissa av männen hade 

svårt att prata med sin partner om dessa bekymmer då de inte ville bidra till ökad stress för 

henne. Detta gjorde mannen ensam i sitt lidande då han inte upplevde samma stöd ifrån 

familj, vänner och sjukvårdspersonal som kvinnan gjorde (a.a.). Många män utryckte 

frustration och ilska över den brist på information som de upplevde ifrån sjukvårdspersonalen 

(Foy & Rose, 2001). Partners, både män och kvinnor, till kvinnor med bröstcancer i studien 

av Lethborg et al. (2003) tog på sig en stödjande roll. De hjälpte, stöttade, skyddade samt 

vårdade och lade sina egna känslor åt sidan. 
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2.4 Sjuksköterskans betydelse 

Sjuksköterskan är oftast den inom vården som kvinnan och hennes familj har närmst kontakt 

med (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 2000). Sjuksköterskan brukar 

vara den som förbereder kvinnan på vad som ska ske och hjälpa henne under hela hennes 

sjukdomsförlopp (a.a.). Sjuksköterskan hade stor betydelse för kvinnor under deras 

sjukhusvistelse (Saares & Suominen, 2005; Holtzmann & Timm, 2005). Kvinnor beskrev att 

de fick stöd och information ifrån sjuksköterskan under deras tid på sjukhus. Detta upplevdes 

som mycket betydelsefullt. Många kvinnor hade lite kunskap om sin sjukdom och därför var 

informationen från sjuksköterskan av stor betydelse (Kovero & Tykkä, 2002). En kvinna 

beskriver  
Jag visste hemskt lite. Jag fick information sen på sjukhuset av sjuksköterskorna både före och efter 
operationen. Det var verkligen fint, jag kände mig trygg (Kovero & Tykkä, 2002 s.18).  

 
Några kvinnor i studien av Holtzmann & Timm (2005) beskrev att sjuksköterskan visade på 

stor social kompetens under deras tid på sjukhus vilket var viktigt för dem. Sjuksköterskan 

beskrevs som uppmärksam och hjälpsam samt bemötte kvinnorna med vänlighet. Några 

kvinnor i samma studie delade inte denna uppfattning utan var besvikna på att de inte hade 

upplevt den kontinuitet i vårdkontakten som de önskat (a.a.).  

  

3 Problemformulering 

Bakgrunden visar att människor som lever med en livshotande sjukdom såsom bröstcancer 

upplever en förändringsprocess och en personlig utveckling. Kvinnor som lever med 

bröstcancer genomgår en stor förändring som påverkar många aspekter av livet. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan har förståelse för den förändringsprocess som kvinnorna går igenom 

för att kunna vara ett stöd för dem ute i verksamheten och därmed underlätta denna process. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Transition 

Transition definieras som en övergång ifrån ett relativt stabilt tillstånd till ett annat relativt 

stabilt tillstånd. Övergången utlöses av någon slags förändring och går igenom olika stadier,  

milstolpar och vändpunkter (Meleis, 2010). En slags förändring som kan utlösa en 

transitionsprocess är förändringar i hälsa och sjukdom (Meleis et al. 2000). Några 

gemensamma områden av transitionsprocessen har identifierats. Det första är medvetenhet om 

att man är i en transitionsprocess. Trots att medvetenhet är av stor betydelse för en 

transitionsprocess är det inte avgörande för om en person befinner sig i transition eller inte. 

Det andra området är engagemang. Med detta menas en persons aktiva deltagande i processen 

genom att till exempel söka information, förbereda sig och anpassa sig efter den nya 

situationen. Graden av medvetenhet påverkar graden av engagemang. Det tredje området av 

transitionsprocessen är de förändringar den medför. Förändring är en del av 

transitionsprocessen men är inte synonymt med transition. Det fjärde området av 

transitionsprocessen är tidsaspekten. Tidigare uppfattningar om en startpunkt och slutpunkt 

utmanas och processen beskrivs som en pågående process utan slutdatum och utan 

följdordning. Vissa transitionsprocesser sker på grund av en stor händelse i en människas liv 

såsom att bli förälder, möta döden eller att bli diagnostiserad med en allvarlig sjukdom. I 

andra transitionsprocesser är den utlösande faktorn inte lika tydlig. Under hela 

transitionsprocessen finns det flera kritiska tidpunkter då sjuksköterskans uppgift att stötta 

och uppmärksamma personen är särskilt viktig (a.a.). 

 Den mening man tillskriver en transition påverkar processen (Meleis et al. 2000). Positiv 

mening underlättar processen, stigma och låg socioekonomisk status motverkar transitionen.  

Förberedelse, kunskap och gemenskap underlättar processen medan avsaknad av dessa 

motverkar. Samhället i stort påverkar också transitionsprocessen då till exempel kulturella 

värderingar och könsfördelningar påverkar. Det är viktigt att sjuksköterskan identifierar 

indikatorer på vart transitionsprocessen är på väg. Är den på väg emot hälsa eller emot 

utsatthet? Indikatorer på åt vilket håll processen går är; en känsla av samhörighet, interaktion 

med andra, ett ökat självförtroende och coping. Indikatorer på att transitionsprocessen 

resultarade i hälsa är om personen har lärt sig de färdigheter och beteenden som behövs för att 

klara av den nya situationen. En annan indikator är att identiteten inte är fast förankrad i en 
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roll utan att den är flytande och dynamisk. Man bör dock vara försiktig när man tolkar att en 

transitionsprocess har resulterat i någonting. Ser man resultatet för tidigt kan det istället vara 

en processindikator och att processen fortfarande är pågående. Ser man resultatet för sent kan 

det bero på andra händelser i en persons liv (Meleis et al. 2000). 

 

6 Metod 

Studien är en litteraturstudie vilket innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa litteraturen inom det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). Studien är en 

kvalitativ studie som innebär att syftet är att få en ökad förståelse för ett visst fenomen som en 

subjektiv upplevelse. Insamlingsmetoder enligt den kvalitativa traditionen är intervjuer, 

berättelser och observationer som sedan analyseras eller tolkas (Friberg, 2006). I valda 

resultatartiklar var insamlingsmetoden intervjuer. 

 

6.1 Datainsamling  

Artiklarna har sökts i databaserna Cinahl och Pub Med. Där användes sökorden nursing, 

breast cancer, lived experience, transformation, transition, experience, diagnosed och living 

with breast cancer. Artiklarnas titlar lästes igenom för att göra ett första urval. Endast 

engelska artiklar valdes. Sedan lästes sammanfattningarna på de artiklar som ansågs relevant 

för syftet. Sammanlagt lästes 28 samanfattningar. Se bilaga 1.  

 

6.2 Urval 

Artiklarna som valdes ut till resultatet är kvalitativa och publicerade mellan åren 2000-2010. 

Kvinnorna i studierna varierade i åldrar mellan 20-89 år. Artiklarna som valdes var de studier 

som beskrev någon slags förändring i kvinnans liv gällande synen på sig själv, på andra eller 

på livet. För att säkerställa kvalitén på studierna granskades de enligt kriterierna i Friberg 

(2006). De artiklar som författarna ansåg vara av tveksam kvalitet eller inte svarade på syftet 

valdes bort. Somliga artiklar valdes bort då de inte fanns tillgängliga via databaserna eller 

tidskrifterna då viss internetpublicering sker med ett års fördröjning.  

 



  

10 
(32) 

 

 

6.3 Dataanalys 

Författarna inspirerades av kvalitativ innehållsanalys som den beskrivs av Elo & Kyngäs 

(2007). Först lästes de valda artiklarna igenom flera gånger var för sig utav båda författarna. 

Meningar ströks under i texten och koder antecknades samtidigt i marginalen då de ansågs var 

betydelsefulla fenomen i texten. Detta gjordes av båda författarna i samtliga artiklar. Detta för 

att säkerställa att inga viktiga fenomen gick förlorade. Sedan skrevs alla koder ner på post-it 

lappar och lades upp på ett bord för att skapa en överblick. Sedan parades de koder ihop som 

passade i en kategori. Antalet koder blev 209 och dessa sorterades in i 14 områden. Sedan 

gjordes en andra sortering och de områden som inte passade syftet togs bort.  

 

Tabell 1. Kategorier som visade sig under resultatanalysen. 

En inre resa • Fokus inåt 

• Ett förändrat utseende 

• Förändrad kvinnlighet 

• Att hitta tillbaka till sig själv 

Stöd och relationer • Upplevelser av stöd 

• Förändrade relationer 

Livet i dödens närhet • Förändrat förhållningssätt till livet 

• Förändrat förhållningssätt till döden 

 

Författarna gick sedan tillbaka till ursprungstexterna för att hitta underlag till resultatet. I en 

litteraturstudie med kvalitativt material ska författarna sortera det innehåll som handlar om 

samma sak för att kunna passa in det under lämpliga rubriker (Friberg, 2006). Författarnas 

ambition var att göra detta med så lite förförståelse som möjligt. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

För att plagiat eller förvrängning av resultat inte ska förekomma bör etiska överväganden 

göras innan en litteraturstudie påbörjas (Forsberg & Wengström, 2008). En litteraturstudie bör 

fokusera på aktuell forskning och kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom det 

valda ämnet (a.a.). Författarna har kritiskt granskat och efter bästa förmåga försökt att 

uppfatta vad som sägs i studierna utan att lägga in egna värderingar eller tolkningar för alla 
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valda artiklar. Alla resultatartiklar är på engelska. Samtliga texter har vid språkliga 

osäkerheter diskuterats mellan författarna och dessutom har Engelskt - Svenskt lexikon 

använts för översättning för att undvika feltolkningar. Sex av artiklarna till resultatet är etiskt 

granskade av en etisk kommitté vid respektive universitet och i en beskrev författarna till 

artikeln att etiska överväganden gjorts.  

 

8 Resultat 

8.1 En inre resa 

Kategorin en inre resa innefattar fyra underkategorier där den första underkategorin, fokus 

inåt, handlar om kvinnornas fokus på sig själva under den svåra diagnostiseringsfasen. 

Kvinnorna upptäckte styrkor de inte visste att de hade samt var aktiva i beslut gällande sin 

behandling. Den andra underkategorin, ett förändrat utseende, beskriver kvinnornas 

upplevelser av ett förändrat utseende. Den tredje underkategorin, förändrad kvinnlighet, 

beskriver kvinnornas upplevelser av att komma in i klimakteriet i förtid. Den fjärde 

underkategorin, att hitta tillbaka till sig själv, beskriver kvinnornas önskan om att återgå till 

sitt vanliga liv.  

 

8.1.1 Fokus inåt 

Varför händer detta mig? Vad har jag gjort för fel? Varför straffar Gud mig? Detta är exempel 

på frågor som kvinnor ställer sig i samband med att de fått diagnosen bröstcancer (Johnston 

Taylor, 2000). För att kunna fokusera på sig själva och den process det innebär att bli 

diagnostiserad valde kvinnorna att isolera sig ifrån andra (Logan, Hackbusch-Pinto & De 

Grasse, 2006). I vissa fall isolerade sig kvinnorna fysiskt ifrån andra och avstod ifrån 

aktiviteter och sociala tillställningar. I andra fall isolerade sig kvinnorna mentalt och deltog i 

aktiviteter utan att vara närvarande i sinnet. Kvinnorna använde denna strategi för att skydda 

sig själva när de kände sig som mest sårbara (a.a). Samtidigt upplevde andra kvinnor en 

oönskad stark känsla av ensamhet som fick dem att söka stöd och information hos andra, 

dessa kvinnor engagerade sig i stödgrupper, kyrkor och hobbys för att få det stöd de behövde 

(Dickerson Coward & Kahn, 2004).  

 När den initiala chocken hade lagt sig ändrade frågorna inriktning och kvinnorna frågade 

sig hur de skulle kunna fortsätta trots detta, vad de såg för mening med sjukdomen (Boehmke 
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& Dickerson, 2006; Johnston Taylor, 2000; Logan et.al. 2006). Många av kvinnorna upplevde 

att de hittade en inre styrka de inte visste om att de hade. Kvinnorna var mer aktiva i beslut 

gällande behandlingen (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Perreault & Fothergill 

Bourbonnais, 2005). Vissa sökte alternativa behandlingsmetoder såsom örtmedicin och 

traditionella behandlingar (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). En kvinna beskrev hur 

hon upplevde att hon gav sig själv tid och rum att tänka så att hon kunde få kontroll över sitt 

eget liv (Arman och Rehnsfeldt, 2002). Kvinnorna kände sig mer nöjda med sig själva utan att 

bry sig så mycket om vad andra tyckte och tänkte (Johnston Taylor, 2000). De kvinnor som 

inte kände denna kämparvilja och hade det svårt att ta sig igenom den svåra 

diagnostiseringsfasen upplevde en energilöshet och trötthet (Boehmke & Dickerson, 2006). 

Detta färgade hela deras tillvaro och bidrog till svårare biverkningar av behandlingen. En 

kvinna upplevde inte att hon blev en bättre person på grund av bröstcancern men hon 

uttryckte att den fick henne att blicka inåt och undersöka sin person (Johnston Taylor, 2000). 

Hon upplevde dock att sjukdomen var meningslös och att hon hade kunnat göra samma sak i 

samtalsterapi. En annan kvinna beskrev att hon såg sjukdomen som ett uppdrag ifrån Gud och 

att hennes liv hade berikats av upplevelsen (Chiu, 2000).  

 

8.1.2 Ett förändrat utseende 

Ett förändrat utseende upplevdes av en del kvinnor som att deras identitet och självbild hade 

förändrats (Chamberlain Wilmoth, 2001; Hubbard & Kearney, 2010; McCann, Illingsworth, 

Wengström,). Vissa kvinnor upplevde det som om kroppen hade svikit dem (Boehmke & 

Dickerson, 2006; Richer & Ezer, 2002) och att alla deras ansträngningar för att leva hälsosamt 

hade varit förgäves (Boehmke & Dickerson, 2006). Operationen då bröstet/brösten togs bort 

upplevdes av kvinnorna som ett övergrepp på den kroppsdel som definierat dem som kvinnor 

och som givit mat till deras barn (Chamberlain Wilmoth, 2001). De upplevde även att deras 

avsaknad av bröst sågs tydligt av andra och att alla tittade på dem och lade märke till detta när 

de var ute (a.a.). Kvinnorna kände sig stympade (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005).   

 En kvinna beskrev en annan syn på saken (McCann et.al. 2010). Innan sin mastektomi var 

hon helt övertygad om att hon skulle göra en rekonstruerande operation. Efteråt märkte hon 

dock att varken hon eller hennes man besvärades särskilt mycket av hennes nya utseende och 

då kände hon inte längre behovet av att genomgå en operation. En annan kvinna upplevde de 

kroppsliga förändringarna som väldigt svåra och såg sitt håravfall under 



  

13 
(32) 

 

 

cytostatikabehandlingen som en konstant påminnelse om cancern. Hennes man hade vid ett 

tillfälle betonat hur vacker han tyckte att hon varit (dåtid) och det hade sårat henne djupt. 

Många kvinnor upplevde att håravfallet var svårare att leva med än avsaknaden av bröst. 

Håravfallet var svårare att dölja och i sociala sammanhang kände kvinnorna att de blev sedda 

enbart som en person med cancer (a.a.). Deras personliga identitet och känslan av helhet bröts 

ner och upplevelsen av lidande blev mer påtagligt för kvinnorna i samband med deras 

håravfall (Perreault & Bourbonnais, 2005). Även när deras hår växte tillbaka och den fysiska 

energin sakta kom tillbaks så upplevde de sig inte stabila i sin identitet (a.a.). En kvinna 

uttrycker sig om sitt håravfall; 
Who are you?What happened to you?I don´t think the person in the mirror is me. I don´t look the same. 
Everthing has changed. My hair and skin are different. Even my nails are weird. I´II never be the same 
person again. I will always be different (Boehmke & Dickerson, 2006  s.1124.).   
 

Förlusten av ögonfransar och ögonbryn betonades av några kvinnor som väldigt svårt att 

hantera (Chamberlain Wilmoth, 2001). De kände att deras ansikte saknade definition och att 

det kändes som att de helt saknade ansikte. Andra kvinnor tog själva kontroll över sitt 

håravfall och klippte av det innan det lossnade av sig självt. Detta gav dem en känsla av 

kontroll i en situation då de kände sig maktlösa (a.a.). Några av kvinnorna upplevde att ärren 

efter operationen, tatueringar efter strålbehandling och den efterföljande hormonbehandlingen 

var som konstanta påminnelser om bröstcancern. Detta gjorde det svårare för dem att gå 

vidare i livet (McCann et.al. 2010).  

 

8.1.3 Förändrad kvinnlighet 

Som biverkning till cytostatikabehandlingen kan kvinnan komma in i ett för tidigt 

klimakterium och detta upplevde kvinnorna som mycket traumatiskt (Chamberlain Wilmoth, 

2001). De upplevde att de förlorade sin kvinnlighet i samband med att menstruationen 

försvann och att de kände sig gamla i förtid. De sörjde sin förlorade förmåga att få barn samt 

att de oroade sig för ytterligare fysiska symtom. En kvinna uttryckte;  
I wasn´t ready for this. I want to be normal again. I feel like my mother does. I´m not ready to feel like I´m in 
my 50s. (Boehmke & Dickerson, 2006 s. 1123.).  
 

Kvinnorna upplevde även att de fick otillräcklig information ifrån läkare och sjuksköterskor 

om hur de skulle hantera denna övergång och de symtom som ofta kommer i samband med 

klimakteriet (Chamberlain Wilmoth, 2001). De kvinnor som själva varit aktiva och sökt 

information och begärde att få hjälp för sina symtom klarade av denna omställning bättre och 
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hade lättare att anpassa sig efter den nya situationen än de kvinnor som inte tog en aktiv roll 

(a.a.). De kände sig oförberedda för denna omställning och kände att de inte hade haft tid att 

förbereda sig (Chamberlain Wilmoth, 2001; Richer & Ezer, 2002). En annan omställning som 

kvinnorna beskrev var minskningen eller förlusten av sexuell lust och funktion. Detta innebar 

en stor förändring i kvinnornas intima relationer och de upplevde både smärta och dåligt 

självförtroende i samband med sexuell aktivitet (Chamberlain Wilmoth, 2001). Vissa kvinnor 

använde sig dock av sin sexualitet för att få bekräftelse på att de fortfarande var attraktiva som 

kvinnor (Chamberlain Wilmoth, 2001; McCann et.al. 2010). 

 

8.1.4 Att hitta tillbaka till sig själv 

Efter behandlingen hade vissa av kvinnorna en stark vilja att återgå till sitt vanliga liv 

(McCann et.al. 2010). En kvinna hade en sån stark längtan efter ett normalt liv att hon på eget 

bevåg avslutade sin femårs hormonbehandling för att undvika de biverkningar som hon 

upplevde. Hon ville ha tillbaka sitt liv nu, hon ville inte behöva vänta fem år för att sedan 

kunna börja leva igen (a.a.). 

 Att hitta tillbaka till sig själv och sin identitet handlade, för många kvinnor om att komma 

tillbaka till sin yrkesroll (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Richer & Ezer, 2002). De ville få 

bekräftat att de inte hade förlorat sin yrkeskompetens (Dickerson Coward & Kahn, 2004). En 

kvinna beskrev att komma tillbaka till sitt tidigare liv innan bröstcancern som konstnär var 

tillfredställande för det visade på att hennes kreativitet inte var förlorad. Kvinnorna var 

positivt inställda till att återgå till sina tidigare liv med arbete och familjeliv för att känna att 

de var behövda. De ville också känna att de inte hade blivit bortglömda (a.a.).  

 Desto närmare kvinnorna kom slutet av behandlingen desto mer planerade de inför 

framtiden (Richer & Ezer, 2002). De började se ljuset i tillvaron och planerade att göra saker  

som de förut tog för givet, som att gå på loppmarknad och att göra andra vardagliga saker. En 

kvinna beskrev att hon ville återgå till sitt vanliga liv som innebär rutiner, arbete och få 

tillbaka kontrollen över sitt liv igen. Hon uttrycker;  
 I felt very appreciated at work and it is difficult to stay home all day. I am looking forward to getting back to 
normal, making money, and seeing the people I worked with (Richer & Ezer, 2002 s. 118.).  
 

Kvinnorna såg arbetet som ett sätt att återfå sitt tidigare självförtroende (Perreault & 

Fothergill Bourbonnais, 2005). 
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8.2 Stöd och relationer 

Kategorin, stöd och relationer, består av två underkategorier. Den första, upplevelser av stöd, 

beskriver hur kvinnorna upplevde stöd och avsaknad av stöd samt hur detta påverkar dem. 

Den andra underkategorin, förändrade relationer, beskriver hur kvinnorna upplevde 

relationerna med familj och vänner samt vikten av relationer med andra kvinnor som också 

lever med bröstcancer. 

 

8.2.1 Upplevelser av stöd 

Det stöd som kvinnorna fick av sina partners var mycket viktigt (Chamberlain Wilmoth, 

2001; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Richer & Ezer, 2002) och avgörande för hur 

de hanterade behandlingen och dess biverkningar (Chamberlain Wilmoth, 2001). En kvinna 

beskrev vilket fantastiskt stöd hennes man hade varit (Johnston Taylor, 2000; Logan et.al. 

2006). Andra kvinnor höll sig kvar i en olycklig relation på grund av rädsla för ensamhet och 

att inte hitta någon annan att leva med. De som har möjlighet att vara en källa av stöd för 

kvinnorna, såsom partners, barn och vänner är också ofta de som behöver mest stöd själva. 

Kvinnorna upplevde ibland att de inte kunde prata med sin partner om sina upplevelser då de 

inte ville göra den andra upprörd och då vände de sig till sjuksköterskan istället (Richer & 

Ezer, 2002). De hade ett starkt behov av att få prata om cancern och om behandlingen. Vissa 

kvinnor upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd ifrån sin vårdgivare och detta bidrog till 

den sociala isolering de upplevde (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). De kvinnor 

som inte upplevde att de fick tillräckligt med stöd ifrån familjen upplevde även mer psykiskt 

lidande och mer biverkningar av behandlingen. Kvinnorna kunde dock hitta stöd hos 

stödgrupper för kvinnor med bröstcancer (a.a.).  

 

8.2.2 Förändrade relationer 

Flera av kvinnorna upplevde en ökad uppskattning för familj och vänner, men har även 

omvärderat sina relationer och avslutat de som inte kändes meningsfulla (Johnston Taylor, 

2000; Arman & Rehnsfeldt, 2002; Logan et.al. 2006). Kvinnorna var fast beslutna om att göra 

vad de kunde för att hjälpa andra (Johnston Taylor, 2000). Dels hjälpa andra kvinnor med 

bröstcancer via information och stödgrupper, men också att hjälpa människor i sin närhet som 

behövde stöd av andra anledningar. Kvinnorna beskrev att de kände ett behov av att hjälpa 
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andra som ett sätt att bevara sin egen identitet och motverka känslor av ensamhet (Dickerson 

Coward & Kahn, 2004).  

 En kvinna beskrev hur hennes yttre inte speglar hennes inre (McCann et.al. 2010). Hon 

upplevde det som påfrestande när människor runt omkring henne påpekade hur bra de tyckte 

att hon såg ut. Hon kände inte att de såg hur dåligt hon mådde inombords. En kvinna beskrev 

att hon ville bli behandlad precis som alla andra människor, som vanligt, vilket hon upplevde 

att hon inte gjorde (Richer & Ezer, 2002). Människor i hennes omgivning pratade till henne 

som om hon vore död, och en granne till kvinnan gav henne mat vilket hon upplevde som 

besvärande. Många personer i kvinnans omgivning upplevde hon som påfrestande och med 

dessa personer har kvinnan brutit kontakten (a.a.).    

 Relationerna som kvinnorna skapade med andra kvinnor med bröstcancer upplevdes som 

oerhört betydelsefulla (Dickerson Coward & Kahn, 2004). Inom dessa relationer kunde 

kvinnorna skratta och gråta tillsammans, jämföra upplevelser av behandlingar och prova 

peruker tillsammans. Det hjälpte kvinnorna att se att de inte var ensamma och att de fanns 

andra med liknade känslor och upplevelser. Flera av kvinnorna upplevde att deras värderingar 

förändrats på grund av bröstcancern och detta påverkade deras relationer till andra. En kvinna 

insåg andras behov av att få hjälpa henne. En annan att hon ville ha en livspartner och började 

därför träffa en man. Kvinnorna uppskattade den energi de fick ifrån andra (Dickerson 

Coward & Kahn, 2004). Att hjälpa andra och att öppna upp sig inför andra har varit en del av 

läkningsprocessen för kvinnorna i studien av Chiu (2000). Kvinnorna accepterade det de inte 

kunde påverka och förlät de som tidigare hade sårat dem (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 

2005). De upplevde harmoni genom att vårda sina relationer med nära och kära och dessa 

relationer blev det viktigaste för dem. 

 

8.3 Livet i dödens närhet 

Kategorin, livet i dödens närhet består av två underkategorier. Den första underkategorin, 

förändrat förhållningssätt till livet, beskriver kvinnornas förändrade syn på livet och hur det 

har förändrat deras sätt att leva. Den andra underkategorin, förändrat förhållningssätt till 

döden, beskriver kvinnornas upplevelser av att konfronteras med döden. 
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8.3.1 Förändrat förhållningssätt till livet 

Efter bröstcancern upplevde vissa kvinnor att de inte längre prioriterade det materiella i livet 

(Arman & Rehnsfeldt, 2002; Johnston Taylor, 2000; Richer & Ezer, 2002). Pengar och 

ägodelar spelade mindre roll än förut. En del kvinnor upplevde sjukdomen som en slags 

väckarklocka som varnade om att deras liv var på väg i fel riktning och hjälpte dem att styra 

det rätt igen (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Johnston Taylor, 2000). Många upplevde en djupare 

uppskattning för naturen och en djupare relation till Gud (Johnston Taylor, 2000; Perreault & 

Fothergill Bourbonnais, 2005). Kvinnorna ansträngde sig för att leva hälsosamt och fick nya 

prioriteringar i livet (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 

2005). En kvinna uttryckte;  
 If it’s not life threatening, how important is it really? (Dickerson Coward & Kahn, 2004 s. 5). 

Kvinnorna uttryckte att de levde mer i nuet och drog inte ut på det de verkligen ville göra och 

uppleva. De tog inte för givet att de hade all tid i världen (Johnston Taylor, 2000; Richer & 

Ezer, 2002). Vissa av kvinnorna upplevde sin bästa tid i livet under svår bröstcancersjukdom. 

De ansåg att lidande var vägen till inre vishet och gjorde dem djupare som personer (Johnston 

Taylor, 2000). En kvinna ansåg att sjukdomen hade förändrat hennes sätt att leva (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002). Hon beskrev att hon kunde fortsätta att leva ett bra liv trots bröstcancern. 

Hennes nya inställning till livet gjorde att hon kunde prioritera vad som var viktigt. En annan 

kvinna upplevde dock ett stort lidande på grund av att hon inte levde upp till sina nya mål om 

ett liv i harmoni och balans (a.a.). Kvinnorna beskrev även att de upplevde en osäkerhet och 

rädsla för återfall som aldrig riktigt släpper (Boehmke & Dickerson, 2006; Dickerson Coward 

& Kahn, 2004) men som minskar desto längre tiden går (Dickerson Coward & Kahn, 2004). 

 

8.3.2 Förändrat förhållningssätt till döden 

Kvinnorna upplevde en rädsla för döden som de hanterade genom att de förberedde sig inför 

döden (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Chiu, 2000). Kvinnorna upplevde att detta ledde till en 

acceptans för både livet och döden och de såg döden som en naturlig del av livet. Till och 

med som målet med livet (Chiu, 2000). Att öppna upp sig själv inför livet och andra 

människor samt sig själv är det bästa sättet att lindra sin ångest inför döden. En kvinna 

beskriver att det är viktigt att ta vara på livet för man har bara ett. Hon uttrycker; 
I really wanted to hold onto life, and I wanted to make it as worthwhile as possible because life cannot come 
around a second or third time. Now, I really understand what it is that I am doing, and I know how to choose 
my path on the road of my life (Chiu, 2000 s. 68.).  
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En kvinna svävade mellan att njuta av livet och förbereda sig inför döden (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002). Detta innebar en stor förändring av hennes syn på livet, från att ha 

prioriterat det materiella hade hon nu en mer andlig syn på livet. Att konfronteras med sin 

egen död var inte meningen med livet, hon menade att livet redan hade en mening (a.a.).   

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudien som metod har lämpat sig väl för att få svar på studiens syfte. Det är en bra 

metod att använda sig av i sin första kontakt med forskningen. För att svara på syftet ifrån ett 

svenskt perspektiv hade det varit intressant att utföra intervjuer med svenska kvinnor som 

lever med bröstcancer. Detta hade bidragit till ett resultat mer användbart i Sverige. Texterna 

som valdes är främst ifrån västvärldens engelsktalande länder vilket ger en något vinklad bild 

av kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Det märktes tydligt i resultatet att 

kvinnorna i studien ifrån Taiwan hade en stark tro som hjälpte dem under sjukdomsförloppet. 

Hade fler artiklar ifrån olika delar av världen valts hade resultatet möjligen återgett en mer 

spirituell bild av att leva med bröstcancer. Detta urval gjordes för att resultatet skulle bli så 

användbart som möjligt för författarna i den svenska vården. De artiklar som valdes är 

publicerade mellan 2000-2010. Författarna anser att urvalet hade kunnat vara ännu mer 

aktuellt men på grund av den tolv månaders publiceringsfördröjningen har vissa artiklar ifrån 

2010-2011 inte gått att få tillgång till via skolans databaser. Artiklarna svarade bra på syftet 

och kändes relevanta. Analysen tog tid men författarna hade inga svårigheter med att se 

likheter och skillnader i texterna och kategorierna var tydliga ganska snart. Författarna har 

ansträngt sig för att återge texterna så korrekt som möjligt. Artiklarna är skrivna på engelska 

så det finns en risk med feltolkning på grund av bristfällig översättning. Sökorden resulterade 

i artiklar som svarade bra på syftet.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet att diskuteras utifrån transitionsteorin. Olika 

indikatorer på hälsosamma samt ohälsosamma transitionsprocesser kommer tas upp. Tre av 

artiklarna var longitudinella studier och beskrev en process över tid. Detta speglas dock inte 

så tydligt i resultatet och därmed diskuteras endast resultatet av transitionsprocessen. 
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Transitionsteorin passade studien bra då resultatet visade på att kvinnorna upplevde flera 

förändringar och känslor som stämmer överens med en positiv transitionsprocess. Detta 

förvånades författarna av då vår förförståelse var att kvinnornas upplevelse av att leva med 

bröstcancer var uteslutande negativ. Resultatet visade att vissa kvinnor inte såg på 

bröstcancern som uteslutande någonting negativt som drabbat dem utan de kunde se hur 

bröstcancern hade berikat deras liv och medfört en ny uppskattning inför livet (Chiu, 2000; 

Johnston Taylor, 2000). Detta styrktes ytterligare av Ashing-Giwa et al. (2004) där kvinnorna 

beskrev en ny uppskattning för familj och vänner. De upplevde även en mening med livet som 

de inte känt av förut. När resultatet ses med den teoretiska utgångspunkten i transitionsteorin 

kan den mening som kvinnorna upplevde antingen underlätta, motverka eller ha en neutral 

betydelse för transitionsprocessen (Meleis et.al. 2000). Det är sjuksköterskans uppgift att 

identifiera positiva och negativa processindikatorer för att se om transitionsprocessen är på 

väg mot hälsa eller mot utsatthet. Det är även sjuksköterskans uppgift att hjälpa personen i 

fråga på bästa sätt för att styra processen emot hälsa (Meleis et al.). Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan identifierar den mening som kvinnan tillskriver sin sjukdom för att kunna 

hjälpa henne att styra processen emot hälsa. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska ta vara på det friska hos patienten samt 

uppmärksamma patientens sjukdomsupplevelse (Socialstyrelsen, 2005). Det kan antas att 

sjuksköterskan kan se denna nya uppskattning av livet och av familj och vänner som en 

processindikator att transitionsprocessen är på väg mot hälsa. 

  I resultatet framkom att kvinnorna upplevde förändringar, både bra och dåliga, som 

påverkade deras syn på tillvaron (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Chamberlain Wilmoth, 2001; 

Chiu, 2000; Dickerson Coward & Kahn, 2004; Johnston Taylor, 2000; Logan et al. 2006; 

McCann et al. 2010; Richer & Ezer, 2002). I transitionsteorin beskrivs förändringen som 

något som kan höra samman med en stor händelse i livet som att få en sjukdomsdiagnos. 

Människan kan därefter uppleva sig själv som förändrad, upplevas på ett nytt sätt av andra 

eller få en förändrad syn på livet och andra (Meleis et al. 2000). Då kvinnorna upplevde 

förändringar i samband med sjukdomen antas att de var medvetna om den förändringsprocess 

de gick igenom. Det är dock viktigt att betona att förändring inte är synonymt med transition 

och förändring kan ske utan en transitionsprocess (Meleis et al. 2000). Att vara medveten om 

transitionsprocessen är ett viktigt område i transitionsteorin. Det är däremot inte avgörande 

för att transitionsprocessen ska ske (Meleis et al. 2000). I resultatet visade det sig att många 
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kvinnor var väldigt aktiva och fylldes av handlingskraft när den initiala chocken av 

bröstcancerbeskedet lagt sig (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Perreault & Fothergill 

Bourbonnais, 2005). Det engagemang som kvinnorna visade i aktiva val gällande sin 

behandling och i sitt vardagliga liv är en faktor som kan underlätta transitionsprocessen. Olika 

sätt att engagera sig på är att söka information, förbereda sig, anpassa aktiviteter och använda 

sig av förebilder i sin process (Meleis et al. 2000).  

 Det stöd som kvinnorna upplevde under sin sjukdom var avgörande för deras upplevelse av 

bröstcancern (Chamberlain Wilmoth, 2001). Detta styrktes ytterligare av Ashing-Giwa et al. 

(2004) och Henderson, Gore, Lane Davis & Condon (2003) som beskrev hur kvinnorna 

betonade vikten av stöd ifrån familj, vänner och stödgrupper. Schumacher & Meleis (1994) 

beskriver att detta stöd är av betydelse för att underlätta transitionsprocessen, avsaknad av 

stöd kan därmed utgöra ett hinder. De kvinnor som inte kände detta stöd hade en svårare 

upplevelse av bröstcancern samt upplevde svårare biverkningar av behandlingen (Perreault & 

Fothergill Bourbonnais, 2005). Det är dock viktigt att poängtera att det inte endast är 

kvinnorna som behöver stöd. Som bakgrunden visar behöver även kvinnornas partner mycket 

stöd när kvinnan är sjuk och vissa upplevde att de inte fick det ifrån familj, vänner och 

sjukvårdspersonal (Foy & Rose, 2001). Att känna delaktighet med andra upplevde kvinnorna 

som viktigt. Via stödgrupperna upplevde de samhörighet med andra kvinnor med bröstcancer 

(Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005) och många kvinnor hade även en stark vilja att 

komma tillbaka till sitt yrkesliv och känna sig delaktiga där (Dickerson Coward & Kahn, 

2004; Richer & Ezer, 2002). Känslan av delaktighet är också en processindikator som styr 

transitionsprocessen emot hälsa. Avsaknad av delaktighet leder mot ökad sårbarhet och andra 

risker (Schumacher & Meleis, 1994).  

 Att vara förberedd och ha kunskap om vad man kan förvänta sig av den transitionsprocess 

man befinner sig i underlättar själva processen (Meleis et al. 2000). I resultatet visade det sig 

att de kvinnor som var aktiva i sin informationssökning gällande förändringar i samband med 

klimakteriet och den förändrade sexualitet som de upplevde efteråt, hade lättare att hantera 

förändringen. Många kvinnor upplevde att informationen ifrån doktorer och sjuksköterskor 

var bristfällig och att de kände sig oförberedda (Chamberlain Wilmoth, 2001). Detta visade 

sig även i Ashing-Giwa, et al. (2004) där kvinnorna beskrev hur de själva var tvungna att 

fråga om det de ville ha reda på för att ingen informerade dem. Bakgrunden visade att 

kvinnornas barn undvek att prata med mamman om bröstcancern och därmed uppstod en hel 
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del missförstånd och felaktiga uppfattningar om sjukdomen (Hooper Zahlis, 2001: 

Kristjanson, Chalmers & Woodgate, 2004). Denna bristande kommunikation kan tänkas bidra 

till en distans mellan mamma och barn som motverkar hälsa. Brist på förberedelse och 

kunskap motverkar en hälsosam transitionsprocess (Meleis et al. 2000). Sjuksköterskan bör 

identifiera kvinnans informationsbehov så att hon kan få den kunskap och förberedelse hon 

behöver för att underlätta transitionsprocessen. Sjuksköterskan ska utifrån ett empatiskt 

förhållningssätt och en bred kunskap ge information samt förmedla ett förtroende och en 

känsla av trygghet till dessa kvinnor. Sjuksköterskan ska göra det möjligt för kvinnan att vara 

delaktig i sin egen vård och behandling samt stärka hennes förmåga till egenvård 

(Sjuksköterskor i cancervård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

  En person kan uppleva ett ökat självförtroende i samband med en transitionsprocess. Detta 

är en processindikator som avslöjar i vilken riktning processen är på väg (Meleis et al. 2000). 

Kvinnorna i resultatet beskrev en ny inre styrka och ett ökat självförtroende (Boehmke & 

Dickerson, 2006; Johnston Taylor, 2000; Logan et.al. 2006). Detta stämmer överens med en 

transitionsprocess mot hälsa. En subjektiv känsla av välbefinnande är ett tecken på att en 

positiv transitionsprocess pågår (Schumacher & Meleis, 1994). Kvinnorna gav uttryck för ett 

subjektivt välbefinnande när de beskrev att deras liv hade förändrats till det bättre efter 

bröstcancern (Chiu, 2000). Detta styrktes även av en annan studie där kvinnorna uttryckte ett 

subjektivt välbefinnande genom att tänka positivt och bevara en optimistisk attityd (Drageset, 

Lindström & Underlid, 2009). Ett annat tecken på att en positiv transitionsprocess pågår är 

om personens relationer är präglade av välbefinnande (Schumacher & Meleis, 1994). I 

resultatet beskrev kvinnorna en ny uppskattning för sina nära och kära (Arman & Rehnsfeldt, 

2002; Johnston Taylor, 2000; Logan et al. 2006). Detta kan ses som en indikator på att 

kvinnornas relationer präglades av välbefinnande. Detta styrktes även av Eide (2006) samt 

Ashing-Giwa et al. (2004) som också beskrev kvinnornas ändrade prioriteringar till följd av 

bröstcancern och att de nu prioriterade familjen mer. 

 I resultatet beskrev kvinnorna att de hade svårigheter med att omdefiniera sin identitet som 

kvinna och att de upplevde att mycket av identiteten satt i de fysiska attributen som 

representerar kvinnlighet, såsom brösten och håret (Chamberlain Wilmoth, 2001; McCann et 

al. 2010). Många hade även svårt att hantera att de hade kommit in i ett tidigt klimakterium 

och att det påverkade deras identitet negativt (Chamberlain Wilmoth, 2001). Många av 

kvinnorna i resultatet visade att de hittade nya sätt att hantera vardagen. De tog en aktiv roll i 



  

22 
(32) 

 

 

sin behandling (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005), 

de ansträngde sig för att hjälpa andra (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Johnston Taylor, 

2000), och de ville återta sin yrkesroll (Dickerson Coward & Kahn, 2004; Richer & Ezer, 

2002). Detta är tecken på att transitionsprocessen har resulterat i hälsa. Enligt Meleis et al. 

(2000) är tecken på att transitionsprocessen resulterat i hälsa, att personen i fråga bemästrar 

den nya situationen och har de färdigheter och beteenden som behövs för att klara av den nya 

situationen.  

 

10 Slutsats 

Om kvinnan hittar mening med sin sjukdom, är engagerad och medveten, får information och 

stöd, söker kunskap och känner sig delaktig så underlättar det hennes transitionsprocess emot 

hälsa. Andra faktorer som också underlättar denna process är ett ökat självförtroende, en 

subjektiv känsla av välbefinnande och hälsosamma relationer. Det är också viktigt att 

sjuksköterskan inte går in i mötet med kvinnor med bröstcancer med föreställningen om att 

bröstcancern är något som har drabbat dem. Sjuksköterskan bör vara följsam efter varje unik 

individ och se hur just den här kvinnan upplever situationen. 

 

11 Förslag till vidare studier 

I resultatet i denna studie framgick det att kvinnorna fick en ny syn på livet och ändrade 

värderingar och prioriteringar efter en bröstcancerdiagnos. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur dessa nya insikter sedan påverkade det vanliga livet. Gjorde kvinnorna några 

livsstilsförändringar? Känner de att de lever upp till sina nya insikter?. En annan intressant 

aspekt är hur de upplever sin tillvaro långt efter det akuta i sjukdomsförloppet. Efter 15 – 20 

år, upplever de samma mening med sjukdomen då? Hur har deras relationer förändrats under 

dessa år på grund av sjukdomen?  
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experience. 

16 6 1  

Cinahl, full text, 

peer reviewed 

Nursing, breast 

cancer, 

transformation. 

3 2 1  

Pub med. Breast cancer, 

lived 

experience. 

64 11 4 

Pub med. Breast cancer, 

transition, 

experience. 

37 6 2  
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Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Arman, M., 

& 

Rehnsfeldt, 

A. 

 

Living with 

breast cancer-a 

challenge to 

expanses and 

forces. 

 

2002, 

Sverige, 

European 

Journal of 

Cancer 

Care. 

 

Att få en mer 

djupgående förståelse 

för kvinnor som lever 

med bröstcancer och 

deras livsvärld, med 

fokus på förändringar 

av livsperspektiv. 

 

Kvalitativ, 

hermeneutisk 

fenomenologi. 

Fyra kvinnor med 

bröstcancer 

intervjuades, 

kvinnorna 

intervjuades fyra 

gånger under ett 

år. 

 

Kvinnorna hittade 

uppskattning för livet 

i dödens närhet och 

deras relationer med 

andra har fått ett nytt 

djup. Trots att 

kvinnorna fick ett 

nytt perspektiv på 

livet hade de svårt att 

förändra sina liv. 

Kvinnorna 

eftersträvade nu ett 

mer autentiskt liv och  

därmed 

konfronterade de sina 

tidigare liv. 

Boehmke, M 

& 

Dickerson, 

S. 

 

 

 

 

 

 

The Diagnosis 

of Breast 

Cancer: 

Transition 

From Health to 

IIlness. 

 

2006, New 

York. 

Oncology 

Nursing 

Forum. 

 

Syftet med studien är 

att få en bättre 

förståelse för dem 

kvinnor som nyligen 

diagnostiserats 

bröstcancer. 

 

Kvalitativ studie 

genomfördes 

baserat på 

enskilda 

intervjuer. 30 

kvinnor som 

nyligen 

diagnostiserats 

bröstcancer 

deltog. 

Kvinnorna upplevde 

en stor förändring i 

deras liv efter en 

bröstcancerdiagnos. 

De upplevde ångest, 

oro, isolering och 

kände en rädsla inför 

ev. återinsjuknande i 

framtiden. 
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Chamberlain 

Wilmoth, M. 

 

The Aftermath 

of Breast 

Cancer: An 

Altered Sexual 

Self. 

 

2001, USA, 

Cancer 

Nursing. 

 

Att beskriva de 

sexuella aspekter som 

var viktiga för 

kvinnor som 

genomgått behandling 

för bröstcancer. 

 

Kvalitativ, 

deskriptiv studie. 

Datainsamling 

och analys enligt 

Grounded Theory 

metoden. 

 

Kvinnorna upplevde 

ett förändrat sexuellt 

jag. Det kvinnor som 

sökte information om 

den sexuella 

förändringen eller 

hade starka intima 

relationer hade också 

lättare att anpassa sig 

till förändringen. 

Chiu, L. 

 

Transcending 

Breast Cancer, 

Transcending 

Death: A 

Taiwanese 

Population. 

 

2000, 

Taiwan, 

Nursing 

Science 

Quarterly. 

 

Att upptäcka och 

beskriva upplevelsen 

av övergång hos 

taiwanesiska kvinnor 

med bröstcancer. 

 

Kvalitativ, 

deskriptiv med 

fenomenologisk 

ansats. 

Datainsamling 

via intervjuer. 

 

Kvinnorna gav 

mening till sitt 

lidande och de 

släppte efter på 

kontrollen i sina liv. 

De levde sina liv i 

dödens närhet och 

accepterade den, 

samt att de öppnade 

upp inför andra och 

hjälpte andra i sitt 

lidande. 

Dickerson 

Coward, D., 

& Kahn, DL. 

 

Resolution of 

Spiritual 

Disequilibrium 

by Women 

newly 

Diagnosed 

With Breast 

Cancer. 

 

2004, USA, 

Oncology 

Nursing 

Forum. 

 

Att beskriva 

upplevelsen av att 

återskapa och behålla 

andlig balans över en 

14 månaders period 

för kvinnor som 

nyligen 

diagnostiserats med 

bröstcancer. 

 

Kvalitativ,  

longitudinell 

design. Intervjuer 

utfördes vid tre 

tillfällen, och 

analyserades 

enligt 

fenomenologisk 

metod. 

Kvinnorna uttryckte 

rädsla för döden och 

en känsla av 

ensamhet i kampen 

att bevara sin 

identitet. Kvinnorna 

sökte stöd ifrån 

vänner och ifrån 

deras tro. De 

undersökte sina egna 
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värderingar och 

erbjöd sig att hjälpa 

andra. 

Johnston 

Taylor, E 

Transformation 

of Tragedy 

Among 

Women 

Surviving 

Breast Cancer. 

 

2000, USA, 

Oncology 

Nursing 

Forum 

 

Att beskriva hur 

processen går till när 

kvinnor med 

bröstcancer tillskriver 

positiv mening till sin 

sjukdom. 

 

Kvalitativ, 

deskriptiv studie. 

Datainsamling 

genom 

semistrukturerade  

Intervjuer som 

kodades och 

analyserades 

enligt Grounded 

Theory. 

Processen beskrivs 

som en social, 

psykologisk och 

spirituell utveckling 

igenom mörkret in i 

ljuset. 

Logan, J., 

Hackbusch – 

Pinto, R., & 

De Grasse. 

 

Women 

Undergoing 

Breast 

Diagnostics: 

The Lived 

Experience of 

Spirituality. 

 

2006, 

Kanada, 

Oncology 

Nursing 

Forum. 

 

Att utforska 

uppfattningen av 

andlighet hos kvinnor 

som har genomgått 

diagnostisering för 

bröstcancer. 

 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

studie, analyserad 

enligt Giorgis 

metod. 

 

Kvinnorna isolerade 

sig initialt för att 

kunna fokusera på 

den svåra processen. 

När situationen 

lugnat ner sig sökte 

de sedan stöd hos 

andra. 

 

McCann, L., 

Illingworth, 

N., 

Wengström, 

Y., Hubbard, 

G., & 

Kearney, N. 

 

Transitional 

experiences of 

women with 

breast cancer 

within the first 

year following 

diagnosis. 

 

2010, 

Skottland, 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

 

Att utforska 12 

kvinnors upplevelser 

av att leva med 

bröstcancer under det 

första året efter 

diagnos.  

Kvalitativ, 

longitudinell 

studie. Intervjuer 

utfördes vid tre 

tillfällen och data 

analyserades med 

deskriptiv, 

tematisk ansats. 

Kvinnorna upplevde 

en förändrad identitet 

i samband med 

diagnosen och de 

utmaningar som 

cancern utsatte dem 

för resulterade i en 

förändrad framtid. 
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Perrault, A., 

& Fothergill 

Bourbonnais, 

F. 

 

The experience 

of suffering as 

lived by 

women with 

breast cancer. 

 

2005, 

Canada 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

 

Att undersöka 

upplevelsen av det 

lidande som 

kvinnorna går igenom 

på grund av sin 

bröstcancer. 

Kvalitativ studie 

baserat på en 

fenomenologisk 

ansats. Öppna 

frågor ställdes 

med  

semistrukturerade 

intervjuer. Sex 

kvinnor deltog. 

Det stöd kvinnorna 

fått från deras familj, 

vänner och 

sjukvårdspersonal var 

betydelsefullt för att 

bättre klara av de 

förluster kvinnorna 

genomgått efter att ha 

fått ett 

bröstcancerbesked. 

Det lidande 

kvinnorna genomgått 

visade sig i en 

förändringsprocess  

som var djupt andlig 

och kopplad till 

naturen.  

Richer, M-

C., & Ezer, 

H. 

 

Living in it, 

living with it, 

and moving 

on: dimensions 

of meaning 

during 

chemotherapy. 

 

2002, 

Canada. 

Oncology 

Nursing 

Forum. 

 

Att undersöka 

upplevelsen för de 

kvinnor som 

genomgått en 

cytostatikabehandling. 

Kvalitativ studie 

baserat på 

semistrukturerade 

intervjuer. Tio 

kvinnor deltog. 

 

Upplevelsen av 

cytostatikabehandling 

visade sig vara en 

process som 

utvecklades över tid. 

Kvinnorna beskrev 

dem i tre dimensioner 

“att leva i det” “leva 

med det” och “gå 

vidare”. Effekterna 

av 

cytostatikabehandling 

påverkade 

kvinnornas inre 

världar och deras 
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relationer till andra.  

 


