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Sammanfattning 

Bakgrund: Allt fler kvinnor överlever bröstcancer vilket är ett resultat av förbättrade 

metoder för diagnostik, allmän mammografi samt mer effektiva 

behandlingsmetoder. Gruppen bröstcanceröverlevare har synliggjorts 

mycket tack vare kampanjen kring Rosa Bandet. Ofta drabbas kvinnor som 

överlevt av både fysiska och psykosociala problem relaterat till sin 

bröstcancer. Författarna ville beskriva de existentiella upplevelserna som 

kvinnorna skulle kunna ha relaterat till sin överlevnad. 

Syfte:  Syftet var att beskriva existentiella upplevelser hos kvinnor som överlevt 

bröstcancer. 

Metod:  En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats, relevanta för syftet. Databaser som användes vid artikelsökning var 

PubMed och ProQuest Nursing & Allied Health Source. 

Resultat:  Resultatet presenteras i fyra olika teman och två underteman. 

De fyra temana är Upplevelse av förändrad självbild, Upplevelse av 

förändrad kropp, Upplevelse av ensamhet och isolering samt Upplevelse av 

förändrad livssyn. Kvinnorna brottades med existentiella upplevelser till 

följd av en förändrad kropp och självbild samt förlust av sitt tidigare sätt att 

förhålla sig till livet och döden. Genom ökad självkännedom och nya 

insikter kunde den förändrade livssituationen, relaterad till sjukdom och 

överlevnad, bli vändpunkten till en ny och ofta positiv livssyn. 

Diskussion:  I resultatdiskussionen användes livsvärldsteorin och begreppet om den levda 

kroppen som teoretisk referensram, då syftet var att belysa den unika 

människan och hennes existentiella upplevelser. Kvinnornas förändrade 

livsvärld innebar ett behov av att försonas med sin nya vardag. Transitionen 

från sjuk till frisk innebar existentiella upplevelser av en förändrad kropp 

och självbild samt känsla av ensamhet men följdes av nya livsperspektiv 

genom självläkning och meningsskapande. 

Nyckelord:  Bröstcancer, överlevare, existentiell, upplevelse, livsvärld 
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Abstract 

Background: A growing number of women are surviving breast cancer, a result of 

improved methods of diagnosis, general mammography and more effective 

treatments. The group of breast cancer survivors has been made visible 

mainly thanks to the campaign surrounding the Pink Ribbon. Female 

survivors often suffer from physical and psychosocial problems related to 

their breast cancer. The authors wanted to describe the existential 

experiences the women might have, related to their survivorship. 

Aim:  The aim was to describe the existential experiences of women who have 

survived breast cancer. 

Method:  A literature review based on eleven original articles with qualitative 

approach, relevant to the purpose. Databases used in the search were 

PubMed and ProQuest Nursing & Allied Health Source. 

Result:  The results are presented in four different themes and two sub themes. The 

four themes are Perception of altered self-image, Perception of altered 

body, Perception of loneliness and isolation and Perception of altered view 

of life. From the results it emerged that many women were struggling with 

existential experiences as a result of a changed body and self-image as well 

as the loss of their way of relating to life and death. Through increased self-

awareness and new insights, a new living situation related to illness and 

survival could be the turning point to a new and often positive view of life. 

Discussion:  In the result discussion the life-world theory and the concept of the lived 

body, were used as a theoretical framework, since the purpose was to 

highlight existential experiences of the unique human being. The changing 

life-world led to a need to reconcile with a new daily life. The transition 

from illness to health led to existential experiences of an altered body and 

self-image as well as loneliness, but was followed by a new perspective of 

life through self-healing and meaning-making. 

Keywords:  Breast cancer, survivor, existential, experience, life-world 
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1. Inledning 

Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos svenska kvinnor vilket innebär att 

vi författare liksom många andra på något sätt kommit i kontakt med drabbade personer. 

Sjukdomens utbredning och det faktum att den kan vara dödlig, gör att bröstcancer väcker 

känslor och frågor som berör. Allt fler kvinnor överlever sjukdomen och det blir mer vanligt 

att använda begreppet överlevare i samband med bröstcancer. Gruppen bröstcanceröverlevare 

har synliggjorts mycket tack vare kampanjen och rörelsen kring Rosa Bandet, vars syfte bland 

annat är att öka medvetenheten om bröstcancer och ge stöd till kvinnor som behandlats för 

och överlevt sjukdomen (Bröstcancerorganisationernas Riksorganisation, 2015). Ofta drabbas 

kvinnorna av både fysiska och psykosociala problem relaterat till sviterna av sjukdom och 

behandling. Utifrån ett helhetsperspektiv på människan bör även hennes existentiella tankar 

och känslor uppmärksammas. Vi författare har därför valt att i denna litteraturöversikt 

beskriva kvinnornas existentiella upplevelser till följd av sina erfarenheter kring bröstcancer, 

relaterat till sin överlevnad.  

2. Bakgrund 

Bröstcancer utgör cirka 30 procent av alla nydiagnostiserade cancerfall hos svenska kvinnor 

vilket motsvarar omkring 8000 drabbade per år (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2014). Varje år avlider cirka 1400 svenska kvinnor till följd av bröstcancer. Sedan år 1960 har 

insjuknandet fördubblats, främst beroende på att allt fler kvinnor blir allt äldre (Nilbert, 2013). 

Incidensen för insjuknande i bröstcancer ökar bland kvinnor över 50 år och är som störst i 

åldersgruppen 60-69 år (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Dödligheten har dock 

minskat med cirka 30 procent, vilket är ett resultat av bland annat förbättrade metoder för 

diagnostik, allmän mammografi samt mer effektiva kombinationer av läkemedel och 

behandling (Socialstyrelsen, 2014). 

  För kvinnor som har överlevt den primära behandlingen av sjukdomen väntar vanligtvis 

en lång tid av återbesök, provtagningar och provsvar för att efter cirka fem år förklaras som 

frisk (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Inom biomedicinen skulle således en 

överlevare kunna definieras som en person som varit sjukdomsfri relaterat till sin diagnos i 

fem år (Breaden, 1997). Ur ett psykosocialt perspektiv kan istället begreppet överlevare 

användas för att definiera en människa som erfarit och överlevt en livshotande sjukdom 

(Breaden, 1997; Mullan, 1985). Därmed syftar begreppet ur detta perspektiv främst på 

människans upplevelser och är således inte lika knutet till viss tidsperiod.  
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2.1 Patofysiologi och diagnostik 

Den vanligaste formen av invasiv bröstcancer, det vill säga som spridit sig till omliggande 

vävnad, utgår ifrån bröstkörtlarnas körtelrör (Lidbrink & Malmström, 2013). Ärftlighet, som 

utgör den främsta riskfaktorn, orsakar cirka 20 procent av tumörerna. Hormonella faktorer 

såsom tidig menstruationsdebut och sen menopaus (klimakterium) innebär också en ökad risk. 

Bröstvävnadens täthet, långtidsbruk av p-piller samt livsstilfaktorer såsom övervikt, rökning 

och stor alkoholkonsumtion är andra faktorer som ger viss riskökning (Ericson & Ericson, 

2013).  

 Mammografiundersökning som erbjuds alla svenska kvinnor mellan 40-74 år beräknas 

minska dödligheten i bröstcancer med cirka 16 procent (Lidbrink & Malmström, 2013). 

Diagnostisering av bröstcancer bygger på trippeldiagnostik som baseras på 

läkarundersökning, mammografi eller ultraljudsundersökning samt cytologiprov. Baserat på 

dessa kliniska undersökningar klassificeras tumören beroende på storlek och spridning i 

stadierna I-IV. Stadium I och II innebär tidig tumör, begränsad till bröstet utan eller med liten 

spridning till axillkörtlarna (armhålans lymfkörtlar) medan stadium III innebär att tumören är 

större och har en mer omfattande spridning i bröstet och axillkörtlarna (Nilbert, 2013). Vid 

stadium IV har tumören metastaserat och är ofta dödlig inom några år, vilket innebär att 

behandlingen främst är palliativ och inriktad på att lindra besvär och svåra symtom. 

2.2 Behandling 

Beroende på flera faktorer såsom tumörens spridning och storlek kan den primära 

cancerbehandlingen se olika ut (Ericson & Ericson, 2013). Om tumören är liten och inte visar 

tecken på spridning är bröstbevarande kirurgi, lumpektomi den vanligaste metoden. Större 

tumörer kan kräva en mastektomi vilket innebär borttagning av hela bröstet samt 

lymfkörtelvävnad i armhålan. 

   Kirurgi kombineras oftast med tilläggsbehandling, så kallad adjuvant behandling (Regionalt 

cancercentrum i samverkan, 2014). Denna utgörs vanligen av strålning, cytostatika, 

hormonpreparat eller antikroppspreparat i olika kombinationer, beroende på tumörens storlek, 

cancercellsegenskaper, eventuell metastasering och menopausal status. 

  Postoperativ strålbehandling utförs efter det kirurgiska ingreppet i syfte att minska risken 

för kvarvarande cancerceller. Strålbehandlingen anpassas individuellt i styrka och frekvens, 

men ges vanligtvis i låg dos dagligen under flera veckors tid (Regionalt cancercentrum i 

samverkan, 2014). Cytostatika är en grupp läkemedel som används för att på olika sätt hämma 
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tumörens tillväxt, bland annat genom att påverka tumörcellernas DNA (Ericson & Ericson, 

2013). Behandling med cytostatika är en balans mellan att ge den dos som behövs för att 

tumörcellerna ska slås ut och att samtidigt begränsa biverkningarna till följd av skador på den 

friska vävnaden (Nilbert, Jerkeman & Engellau, 2011). 

 Endokrin behandling med hormonpreparat brukar förutom som tilläggsbehandling, 

användas under fem år eller längre efter avslutad primär behandling för att undvika återfall 

(Nilbert et al., 2011).  Merparten bröstcancerceller, cirka 70 procent, har en känslighet för 

könshormonerna östrogen och progesteron, vilket möjliggör endokrin behandling 

(Socialstyrelsen, 2014). Tamoxifen® och aromatashämmare är två vanliga 

antiöstrogenpreparat som hämmar tumörtillväxten. Antikroppsbehandling eller målstyrd 

behandling riktar sig mot bröstcancercellernas receptorer för tillväxtfaktorer vilka 

förekommer hos cirka 20-30 procent av bröstcancertumörerna (Ericson & Ericson, 2013).  

2.3 Fysiska problem i samband med bröstcancer och behandling 

Alla faser relaterat till bröstcancer, från diagnos till efterbehandling innebär utmaningar och 

problem som på olika sätt kan påverka livskvaliteten negativt (Myklebust Sörensen & Almås, 

2011). Efter ett axillärkirurgiskt ingrepp och efter postoperativ strålbehandling av axillen, 

drabbas många kvinnor av lymfödem som kan ge begränsningar av styrka och rörlighet i 

armen på den sida av kroppen som opererats (Regionalt cancercentrum i samverkan, 2014). I 

en studie av Radina och Armer (2001) beskrevs kvinnors upplevelse av fysisk begränsning 

orsakad av lymfödem. Att inte kunna lyfta eller bära tungt försvårade vardagliga sysslor 

såsom att ta hand om barnen, handla, städa, gå ut med hunden och utföra trädgårdsarbete 

vilket skapade en känsla av att vara beroende av andra. 

  Cytostatikabehandling kan orsaka biverkningar såsom illamående och kräkningar, 

håravfall, fatigue, mukosit och torra slemhinnor. Ökad risk för infertilitet kan förekomma och 

varierar bland annat beroende på preparat och kvinnans ålder (Nilbert, 2013). Olika typer av 

hudproblem är vanliga efter strålbehandling och i samband med antikroppsbehandling 

(Regionalt cancercentrum i samverkan, 2014). Endokrin behandling kan ge 

klimakterieliknande besvär med värmevallningar, benskörhet och torra slemhinnor, där det 

senare kan ha negativ inverkan på sexuallivet (Regionalt cancercentrum i samverkan, 2014). I 

en studie bland kvinnor med bröstcancer som behandlades med aromatashämmare framkom 

att 64 procent av patienterna hade skelett- och muskelsmärta vilket hade såväl fysisk som 

mental påverkan (Olufade, Galicchio, MacDonald & Helzlsouer, 2015).   
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2.4 Psykosociala problem i samband med bröstcancer och behandling 

Att få en cancerdiagnos kan innebära ett psykiskt trauma som ofta sätter igång en krisreaktion 

(Myklebust Sörensen & Almås, 2011). Känslor av nedstämdhet upplevdes av cirka 80 procent 

av de kvinnor som nyligen fått sin bröstcancerdiagnos och 20-30 procent av dessa hade 

bestående problem upp till två år efter avslutad behandling enligt en studie av Fahlén et al. 

(2011). Fatigue, sömnstörningar och ångest är andra vanligt förekommande besvär (Regionalt 

cancercentrum i samverkan, 2014). Kognitiva problem såsom minnesnedsättning och 

koncentrationssvårigheter innebar utmaningar för den yrkesmässiga identiteten för kvinnor 

med bröstcancer, genom att arbetssituationen påverkades och måste anpassas efter de nya 

omständigheterna (Sandberg, Strom & Arcury, 2014).   

 En dansk studie visade att kvinnor som behandlades för bröstcancer upplevde känslor av 

isolering vilket påverkade livskvaliteten på många sätt (Terp Höybye, Johansen & Thörnhöj-

Thomsen, 2005). Kvinnorna beskrev sin situation som att de ”förflyttats till en annan del av 

livet” och upplevelsen av isolering och ensamhet beskrevs som överväldigande. De uttyckte 

behov av praktiska råd bland annat om hur de skulle förhålla sig till symtom på bästa sätt och 

hur de skulle konfrontera de sexuella problem som uppstått till följd av sjukdomen.  

2.5 Existentiella upplevelser i samband med svår sjukdom 

Existentiella upplevelser kan beskrivas som de tankar och känslor som handlar om den egna 

existensen, hur det känns att leva och att vara en människa i en värld bland andra människor 

(Strang & Strang, 2013). Existentiella upplevelser kan således beröra frågor om mening och 

riktning i livet, samhörighet, autonomi, tro och hopp (Henoch, 2013). Dessa livsfrågor 

reflekteras främst över då existensen är hotad, som exempelvis vid svår sjukdom. 

 Krause (2005) menar att traumatiska händelser kan leda till att en människa börjar 

ifrågasätta sina tidigare värderingar och principer och om det sammanhang hon befinner sig i 

känns viktigt och meningsfullt. Att uppleva mening kan innebära att ha förväntningar och mål 

inför framtiden, något som också fyller en människa med hopp. Hoppet kan ge den energi och 

styrka som behövs för tillfrisknandet och fungera som drivkraft för att kämpa och se 

möjligheter istället för begränsningar (Rustöen, 2003). En traumatisk händelse kan således 

innebära att människan känner hopplöshet vid insikten om att målen kanske aldrig kommer att 

uppnås (Krause, 2005).  

 Vid svår sjukdom försöker människan att söka mening i det som hänt, för att återfå en 

känsla av kontroll och på så sätt finna en ny riktning i livet (Skaggs & Barron, 2006). De som 
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har svårt att integrera sjukdomen i sin livshistoria löper större risk att uppleva känslomässigt 

lidande och kan ha svårigheter att anpassa sig till sin nya livssituation.  

 I en studie av Fleury, Sedikides och Lunsford (2001) beskrev kvinnor som drabbats av 

hjärtinfarkt hur sökandet efter mening, rädslan för döden och insikten om livets sårbarhet 

hade förändrat deras ”själv”. Begreppet själv, används ofta synonymt med självbild, jaget och 

personlighet och formas av både kognitiva och emotionella faktorer (Ternestedt, Österlind, 

Henoch & Andershed, 2012). Människans känsla och uppfattning om sig själv, där kärnan är 

känslan av att leva, utgår ifrån kroppen (Ternestedt & Norberg, 2009). Kvinnorna i studien av 

Fleury et al. (2001) beskrev att meningsskapandet var en inre process som bidrog till att förstå 

erfarenheterna relaterade till sjukdomen. Carpenter, Brockopp och Andrykowski (1999) 

menar att livshotande sjukdom kan leda till stora förändringar av människans själv. 

 Existentiell smärta används ibland som metafor för lidande och kan drabba allvarligt sjuka 

människor (Henoch, 2013). Smärtan kan handla om meningslöshet, förlust av identitet, 

autonomi och framtid samt innebära upplevelse av värdelöshet. Att överleva allvarlig 

sjukdom såsom cancer kan enligt Breaden (1997) liknas vid att överleva en katastrof, där man 

konfronterats med döden och överlevt, vilket innebär en ökad medvetenhet om den egna 

dödligheten. Insikten om att döden är definitiv, att skiljas från nära och kära, allt som varit 

viktigt och känslan av att inte längre finnas till, kan var skrämmande och ångestskapande 

(Strang, 2013). 

  Människors andliga tankar, frågor och behov väcks ofta i svåra livssituationer (Strang & 

Strang, 2013). Andlighet kan handla om de djupaste relationerna mellan människans själv, 

hennes medmänniskor och Gud eller andra högre makter. Religion kan hjälpa människan att 

ange riktning i livet, skapa mening och ge stöd och tröst vid lidande.  

2.6 Problemformulering 

Trots avslutad primär bröstcancerbehandling och besked om att de är fria från cancer, lider 

många kvinnor av fysiska och psykosociala besvär. Kvinnor som konfronterats med en 

livshotande sjukdom såsom bröstcancer skulle även kunna uppleva existentiella utmaningar, 

med negativ inverkan på deras livssituation. Utifrån en helhetssyn på patienten ska fysiska, 

psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov tas hänsyn till. De existentiella 

upplevelserna kan vara svåra för kvinnorna att sätta ord på och riskerar därför att inte 

uppmärksammas av vårdpersonalen. En ökad medvetenhet hos vårdpersonal om hur dessa 

upplevelser kan komma till uttryck, skulle kunna bidra till större möjlighet att ge kvinnorna 
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stöd. Författarna ville därför i denna litteraturöversikt undersöka och sammanställa aktuell 

forskning kring existentiella upplevelser bland kvinnor som överlevt bröstcancer.  

3. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva existentiella upplevelser hos kvinnor som 

överlevt bröstcancer.   

4. Teoretisk utgångspunkt 

Livsvärldsteorin 

Människa är tillsammans med hälsa, vårdande och miljö ett av vårdvetenskapens fyra 

konsensusbegrepp, det vill säga grundläggande begrepp (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Människan ses ur ett holistiskt perspektiv där kropp, själ och ande är en odelbar enhet. Då 

avsikten med litteraturöversikten var att undersöka existentiella upplevelser hos kvinnor som 

överlevt bröstcancer, kom den unika människan och hennes livsvärld i fokus.  

 Inom vårdvetenskapen används begreppet livsvärld för att belysa patientens egna 

upplevelser av sin levda värld (Dahlberg & Segesten, 2010). Ordet myntades av 

fenomenologins grundare, filosofen Edmund Husserl, som med hjälp av begreppet lade fram 

teorin om att livsvärlden är världen såsom individen uppfattar den. Inom fenomenologin är 

således en objektiv beskrivning av människans dagliga liv inte av intresse, utan istället hennes 

egna subjektiva upplevelser. Begreppet livsvärld har sedan utvecklats vidare av bland andra 

Merleau-Ponty (1962), som talar om hur vi upplever världen med våra sinnen och vår kropp - 

den levda kroppen, som bär på minnen, tankar, erfarenheter och känslor.  

 Att utgå från patientens upplevelse av sin verklighet och försöka förstå hur hon eller han 

ser på hälsa och välbefinnande, sjukdom och lidande och hur detta påverkar vardagen, betyder 

att man intar ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta perspektiv innefattar 

även de närstående eftersom dessa också ingår i patientens livsvärld. Genom ett medvetet valt 

livsvärldsperspektiv kan en patientcentrerad vård bli möjlig, där delaktighet och främjande av 

utbyte av kunskap mellan patient, närstående och vårdare eftersträvas.   

 Enligt Dahlberg (2013) kan livsvärldsteorin utgöra en länk mellan vetenskaplig kunskap 

och klinisk vård, genom att fokusera på människans individuella sätt att förstå och förhålla sig 

till sitt existentiella sammanhang. Författarna ansåg därför att livsvärldsteorin skulle kunna 

utgöra en lämplig tolkningsram för att förstå och beskriva de existentiella upplevelser som 

kvinnorna i de valda studierna uttryckte. Teorin skulle kunna bidra till en djupare förståelse 
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för människan, då olika perspektiv och existentiella aspekter är integrerade i den levda 

kroppen (Dahlberg, 2013). 

5. Metod 

I arbetet med denna litteraturöversikt använde författarna Fribergs metod som utgångspunkt  

(Friberg, 2012a). Enligt Friberg innebär en litteraturöversikt att göra en sammanställning över 

befintlig forskning inom ett visst kunskapsområde, i detta fall relaterat till vårdvetenskap. 

Översikten baserades på systematiska sökningar i databaser och ett urval av vetenskapliga 

artiklar relevanta för syftet.  

5.1 Datainsamling  

Till denna litteraturöversikt valde författarna att endast använda studier med kvalitativ ansats, 

då syftet var att beskriva upplevelser, vilka kommer bäst till uttryck i kvalitativa studier. 

Artikelsökningarna gjordes i databaser med omvårdnadsfokus för att hitta för syftet relevanta 

studier. Databaser för artikelsökningar var PubMed och ProQuest Nursing & Allied Health 

Source. Författarna inledde med att söka brett med fritextsökning och övergick sedan till 

avancerad sökning. Den senare utgjordes av boolesk söklogik med sökoperatorerna AND och 

OR, fältsökning med title (Ti) som valt fält samt trunkering, som innebar sökning på en utvald 

ordstam följt av asterix (Karlsson, 2012). Valda sökord var: Breast cancer, breast neoplasms, 

treatment, experience, perception, survivor*, meaning, after care, qualitative, interview, 

Sweden, sexual*, follow-up (Bilaga 1).  

5.2 Urval 

Vid artikelsökning begränsades publiceringsperioden till åren 2000-2015. Peer reviewed 

valdes i de databaser där detta var möjligt, vilket innebar att artiklarna var vetenskapligt 

granskade av andra forskare före publicering, för att säkerställa kvaliteten på innehållet 

(Karlsson, 2012). Första urvalet gjordes med hjälp av artiklarnas titel varefter abstracten lästes 

igenom och relevansen för det aktuella syftet diskuterades mellan författarna. De artiklar som 

tycktes motsvara syftet, skrevs ut och lästes ingående i sin helhet. Vid bedömning av 

artiklarnas kvalitet och relevans användes som stöd de frågor som Friberg föreslår, vid 

granskning av kvalitativa artiklar avseende bland annat syfte, urval av informanter och metod 

(Friberg, 2012b). Baserat på dessa frågor gjordes därefter en översiktstabell enligt Fribergs 

modell, för varje vald resultatartikel. Författarna valde att använda västerländska studier 

eftersom de antog att kulturella faktorer skulle kunna påverka resultatet. Författarna avsåg att 



13 

 

i begreppen överlevare och bröstcanceröverlevare inkludera kvinnor över 18 år, som 

diagnostiserats med bröstcancer i stadierna I-III och som efter primär behandling var 

cancerfria, utan tecken på spridning av cancerceller. Detta innebar att urvalsgruppen i 

litteraturöversikten kunde befinna sig alltifrån tre månader och längre efter diagnos och 

primär behandling. Litteraturöversikten inkluderade även kvinnor som långtidsbehandlades 

med hormonpreparat. Sammanställning över resultatartiklarna presenterades i en matris 

(Bilaga 2). 

5.3 Analys av data 

Båda författarna läste samtliga elva artiklar ett flertal gånger och diskuterade innehållet med 

varandra. Därigenom säkerställdes respektive författares tolkning av artiklarnas resultat samt 

deras uppfattning om relevans för litteraturöversiktens syfte. Artiklarnas resultat analyserades 

varpå en sammanfattning gjordes av de delar som författarna uppfattade som relevanta för 

litteraturöversikten, således de delar av resultatet som omfattade existentiella upplevelser. 

Artiklarnas sammanfattningar fördes sedan in i respektive översiktstabell och jämfördes 

beträffande likheter och skillnader såsom Friberg (2012b) föreslår, varpå mönster i 

kvinnornas upplevelser framträdde. Friberg (2012c) menar att analys av data kan innebära att 

sönderdela en helhet till delar för att finna bärande aspekter och sedan skapa en ny helhet. De 

olika textdelarna sorterades grovt efter dessa mönster och sammanfogandes i en ny textmassa. 

Gemensamt delade författarna in textmassan på nytt med hjälp av färgkoder beroende på 

innehåll, vilket upprepades flera gånger varpå indelningen blev mer förfinad och teman kunde 

identifieras.  

6. Forskningsetiska överväganden 

Enligt svensk lag kan enbart forskning som utförs med respekt för människovärdet accepteras 

(Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 2003:460). Ett gott etiskt 

förhållningssätt är viktigt i all vetenskaplig forskning och intresset för att inhämta ny kunskap 

ska alltid vägas mot kravet att skydda de individer som deltar i en studie (Forsberg & 

Wengström, 2013). I urvalet av studier valde författarna endast artiklar som var godkända av 

etisk kommitté eller där forskarna visade sitt etiska tillvägagångssätt gällande bland annat 

urval av informanter, samtycke och konfidentialitet (Kjellström, 2012). 

  Författarna till litteraturöversikten var medvetna om sin förförståelse som bestod i det 

antagandet att kvinnor som överlevt bröstcancer skulle kunna ha existentiella upplevelser som 



14 

 

orsakade lidande. Begreppet förförståelse syftar till kunskap och föreställningar forskare har 

om studieobjektet sedan tidigare och som skulle kunna påverka resultatet (Friberg & Öhlén, 

2012). Författarna försökte att förhålla sig neutrala och ha ett reflexivt förhållningssätt i 

urvalet av artiklar, samt vara noggranna vid översättning av dem med känslighet för språkliga 

nyanser. Vid analys och tolkning av artiklarnas innehåll gjorde författarna sitt yttersta för att 

förhålla sig objektiva och sanna mot data, med strävan efter att presentera ett så trovärdigt 

resultat som möjligt. Sinsemellan visade författarna respekt för varandras åsikter, tid och 

ambitionsnivå.  

7. Resultat 

Resultatet presenteras i fyra teman och två underteman. De fyra temana är  

Upplevelse av förändrad självbild, Upplevelse av förändrad kropp, Upplevelse av ensamhet 

och isolering samt Upplevelse av förändrad livssyn. 

7.1 Upplevelse av förändrad självbild 

Kvinnorna kände sig oförberedda på vad de skulle förvänta sig i sitt överlevandeskap, 

relaterat till kvardröjande symtom och oväntade situationer och upplevelser orsakade av dessa 

(Rosedale & Fu, 2010). Under pågående cancerbehandling förväntade sig kvinnorna symtom 

såsom smärta, försämrat minne, trötthet och koncentrationssvårigheter men upplevde 

besvikelse när dessa inte försvann trots att cancern var borta. Kvinnorna beskrev det som att 

känna sig "lurade" när problemen kvarstod och menade att de förlorat sin identitet som 

cancerpatient, samtidigt som de inte kunde återgå till "det normala”.  

7.1.1 Att identifiera sig som överlevare 

En del kvinnor hade av olika anledningar svårt att identifiera sig med begreppet överlevare, 

med Rosa Bandet och bröstcancersymboler (Flanagan, Winters, Habin & Cashavelly, 2012; 

Kaiser, 2012; Norberg et al., 2015). Rörelsen kring Rosa Bandet kritiserades av kvinnorna för 

att uppmuntra till att dölja de fysiska effekterna av sin bröstcancer, att dölja hur behandlingen 

förändrat deras kroppar och istället fokusera på att presentera sin återvunna hälsa (Kaiser, 

2008; Norberg et al., 2015). Vissa såg sig helt enkelt inte som offer och ville därför inte kalla 

sig överlevare (Flanagan et al., 2012). Andra upplevde sin bröstcancer som en pågående 

kamp, eller vågade inte kalla sig överlevare på grund av återfallsrisken (Kaiser, 2008). Det 

uttrycktes att det påminde dem om att de haft en livshotande sjukdom och att de då för alltid 

skulle känna sig avvikande (Witt Sherman, Rosedale & Haber, 2012). Vissa kvinnor ville inte 
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bli identifierade med sin sjukdom utan tänkte på sig själva i mer komplexa termer varför de 

inte vill ha en stämpel som bröstcanceröverlevare (Kaiser, 2008). 

 De kvinnor som omfamnade identiteten och bröstcancerrörelsen till fullo, beskrev känslor 

av stolthet över att ha besegrat cancern, såg erfarenheten som stärkande och meningsskapande 

och associerade begreppet överlevare med hopp (Kaiser, 2008; Witt Sherman et al., 2012). En 

kvinna såg sig som överlevare för att hon klarat sig genom upplevelsen och menade att det var 

ett personligt styrketest samt ett test på hur stark hennes gudstro var. Hennes ena bröst var 

visserligen bortopererat men hon upplevde att hon istället fått en ny personlighet och att 

cancern gjort henne till en bättre människa (Witt Sherman et al., 2012).  

7.1.2 Vägen från sjukdom till ny vardag 

Kvinnorna beskrev erfarenheten av att ha haft bröstcancer som en process, där de gick från 

den akuta sjukdomsfasen och vidare mot framtiden och att cancern nu endast upplevdes vara 

en del av en själv och inte som tidigare, hela en själv (Witt Sherman et al., 2012). 

  Upplevelsen av att inte leva autentiskt beskrevs, utan att upprätthålla en fasad för att dölja 

oro och rädsla, med syfte att inte bekymra sin omgivning (Flanagan et al., 2012; Rosedale, 

2009; Rosedale & Fu, 2010). En del av förändringen av att gå från sjuk till frisk handlade om 

att vara stark inför sina närstående, samtidigt som kvinnorna försökte bemästra sin rädsla, då 

sjukdomen medvetandegjort att livet inte längre var någon självklarhet (Gaudine, Sturge-

Jacobs & Kennedy, 2003; Witt Sherman et al., 2012). De kvinnor som hade barn talade om 

oron över att inte få se dessa växa upp och uttryckte en vilja att överleva för deras skull 

(Gaudine et al., 2003; Norberg et al., 2015; Rosedale, 2009). De yngre kvinnorna upplevde 

dessutom att sjukdomen inneburit begränsningar för deras livsstil och fortsatta yrkeskarriär, 

vilket påverkade självbilden (Thewes, Butow, Girgis & Pendlebury, 2004). 

 Kvinnorna upplevde att livet och tillvaron var satt i ett slags vänteläge tills 

friskförklarandet blev ett faktum, men också att tiden innebar känslor av hopp om att vara 

botad (Gaudine et al., 2003). Identiteten som överlevare kunde under denna övergångsprocess 

användas som ett mentalt verktyg för att organisera sig själv och sin tillvaro, för att skapa ny 

mening och den fungerade som källa för kraft och energi (Kaiser, 2008). 

  Kvinnorna kände maktlöshet av att leva med ovissheten och risken för återfall och kände 

oro så fort någonting kändes annorlunda i kroppen (Gaudine et al., 2003; Norberg et al., 

2015). Osäkerhet, känslor av sårbarhet och hög grad av känslomässigt lidande kunde 

förekomma flera år efter avslutad behandling (Rosedale & Fu, 2010). 
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 Sjukdomen blev en vändpunkt som initierade förändringar kvinnorna var tvungna att 

försonas med, för att sedan börja forma ett nytt liv (Witt Sherman et al., 2012). Detta innebar 

ett aktivt arbetande med självläkning, vilket så småningom resulterade i nya livsperspektiv, 

nytt tankesätt och ändrade uppfattningar om vad som var ”normalt”. 

 Vissa kvinnor upplevde sin bröstcancer som en mindre ansträngning jämfört med 

motgångar de haft tidigare och levde med den inställningen att ”det finns de som har det 

värre” (Norberg et al., 2015). Kvinnorna upplevde att det egna förhållningssättet hade stor 

betydelse för välbefinnandet och positivt tänkande beskrevs som viktigt, eftersom negativa 

tankar kunde leda till stressrelaterade problem (Kendall Roundtree, Giordano, Price & 

Suarez-Almazor, 2011; Norberg et al., 2015). 

 I syfte att befrämja sitt läkande, försökte flera av kvinnorna att leva mer hälsosamt och att 

skapa en känsla av kontroll genom att söka information om hur de skulle hantera de 

förändringar som följt efter sjukdomen (Flanagan et al., 2012; Witt Sherman et al., 2012). Det 

var vanligt att skaffa sig nya intressen såsom poesi, målning och dans och att ge sig själv mer 

uppmärksamhet. Flera uttryckte viljan att inte längre slösa energi på meningslösa saker 

(Norberg et al., 2015). Förutom fysisk och känslomässig självläkning tog flera kvinnor även 

till andlig hjälp, där tro, hopp och bön ingick (Witt Sherman et al., 2012). Svenska kvinnor 

upplevde naturen som läkande och känslor av andlighet beskrevs i samband med att vandra i 

skogen eller titta ut över en glittrande sjö (Norberg et al., 2015). 

7.2 Upplevelse av förändrad kropp 

Upplevelsen av att inte ha kontroll över sin kropp och sin framtid och att inse de nya 

begränsningarna, skapade en känsla av att vara för alltid förändrad (Flanagan et al., 2012; 

Rosedale & Fu, 2010; van Londen et al., 2014). Kvinnorna uttryckte rädsla över vad som 

hände med den egna kroppen och oro över symtom (Rosedale & Fu, 2010; van Londen et al., 

2014). 

 De som genomgått en mastektomi beskrev upplevelsen av att känna sig som ”en äldre 

man” eller att vara mindre kvinnliga och att operationen och behandlingen hade tagit bort en 

del av känslan av att vara kvinna (Flanagan et al., 2012; Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna 

distanserade sig ifrån sin kropp och talade om det opererade området som ”det” (Freysteinson 

et al., 2012). Känslor av chock, sorg och overklighet beskrevs, liksom upplevelsen av att vara 

deformerad, motbjudande och mindre värd. De uttryckte att det opererade området skulle 

gömmas, döljas eller rekonstrueras. Kvinnorna menade dock att de inte hade något annat val 
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än att acceptera sin förändrade kroppsbild och att lära sig att älska den opererade delen av 

kroppen igen. Att försonas med sin spegelbild kunde framkalla känslor av uppgivenhet, men 

också känslor av hopp och förtröstan inför framtiden. Insikten om att de så småningom skulle 

komma över förändringen beskrevs och flertalet planerade för ett rekonstruktivt ingrepp. 

 En kvinna berättade att hon sörjde förlusten av den person hon var före cancern och att den 

unga söta mamman hon tidigare brukade identifiera sig själv som, för alltid var borta 

(Rosedale & Fu, 2010). Hon beskrev upplevelsen av att åldras över en natt och att 

behandlingarna gjort att varken kropp, ansikte eller hår någonsin skulle bli som tidigare. Flera 

av överlevarna menade att de på grund av sin cancer skiftat fokus till det förflutna och kände 

sig som ”före-dettingar”. De beskrev en känsla av att deras kroppar förrått dem och inte 

längre gick att lita på. Känslan av att ha blivit gammal innebar dessutom en ökad medvetenhet 

om och rädsla för döden samt insikt om att kanske inte hinna med allt de hoppats på 

(Flanagan et al., 2012; Witt Sherman et al., 2012). Upplevelsen av att inte kunna påverka sin 

framtid i samma grad som tidigare beskrevs, särskilt bland yngre kvinnor som kände sorg 

över förlorad fertilitet på grund av sin bröstcancerbehandling (Flanagan et al., 2012). 

  De som tidigare upplevt sig som högenergiska kände ilska och frustration över den trötthet 

som påverkade deras liv och framtidsplaner och uttryckte att de aldrig förväntat sig att de 

skulle vara tvungna att leva med denna energiförlust (Rosedale & Fu, 2010). 

Självständigheten inskränktes på grund av kroppens fysiska, psykiska och sociala 

begränsningar vilket gav upphov till existentiellt lidande och en känsla av ”att inte vara sig 

själv” (Rosedale & Fu, 2010; van Londen et al., 2014). 

 Bröstcanceröverlevarna upplevde på olika sätt sexuella förändringar (Flanagan et al., 2012; 

Kendall Roundtree et al., 2011; Rosedale & Fu, 2010; van Londen et al., 2014; Witt Sherman 

et al., 2012). Minskad sexlust och en minskad förmåga till sexuell njutning till följd av den 

förändrade kroppen och upplevelsen av den, beskrevs av kvinnorna (Rosedale & Fu, 2010; 

Witt Sherman et al., 2012). De uttryckte dock betydelsen av att deras partner fortfarande 

betraktade dem som sexuellt attraktiva och menade att de kunde uppskatta sexuellt umgänge 

även om upplevelsen inte var den samma som före bröstcancern.  

7.3 Upplevelse av ensamhet och isolering 

Erfarenheten av att ha haft bröstcancer gav kvinnorna en insikt om att alla människor på något 

sätt är ensamma i världen när sjukdom drabbar (Rosedale, 2009). Människan är ensam vid 

insjuknandet, ensam vid behandlingen och ensam vid döendet. Sårbarheten som fanns i 



18 

 

förhållande till själva livet och i relationerna till andra blev uppenbar. Kvinnornas känsla av 

ensamhet var en följd av att de blivit medvetna om sin egen dödlighet, förlusten av sociala 

kontakter och upplevelsen av en förändrad identitet till följd av sjukdomen (Witt Sherman et 

al., 2012). Kvinnorna beskrev förnimmelse av att ”tiden stod still” och att de såg på sig själva 

utifrån (Flanagan et al., 2012). 

 Orden ensamhet och isolering återkom ofta när kvinnorna beskrev sina upplevelser av att 

känna sig oförstådda av sin omgivning, om vad livet med bröstcancer hade inneburit och vilka 

rädslor och svårigheter de fortfarande brottades med (Rosedale, 2009; Rosedale & Fu, 2010; 

Witt Sherman et al., 2012). Närståendes önskan om att gå vidare och återgå till det ”normala” 

gjorde att kvinnorna valde att inte dela sina bekymmer, vilket framkallade en känsla av 

ensamhet och isolering (Flanagan et al., 2012; Witt Sherman et al., 2012). För några kvinnor 

kunde dessa ensamhetskänslor ofta infinna sig i sociala sammanhang (Rosedale, 2009). En del 

upplevde att relationerna till närstående och vänner var svagare än väntat och att det inte 

längre var självklart att kunna lita på andra i den grad de först hade trott.   

 Kvinnorna upplevde ett behov av att dela med sig av sin historia och ta del av andra 

överlevares erfarenheter (Gaudine et al., 2003; Norberg et al., 2015). Genom detta ökade 

hoppet om att den långa väntan på att bli friskförklarad skulle få ett lyckligt slut. Trots att de 

kände samhörighet med kvinnor i liknande situation beskrevs dock en viss tveksamhet till att 

prata om problem som rörde existentiella frågor och tankar. Kvinnorna upplevde svårigheter 

med att öppna sig, bland annat av rädsla för att verka egoistiska eller att inte ha tillräcklig 

kämpaglöd (Rosedale, 2009). Yngre kvinnor upplevde i högre grad än äldre ett behov av 

känslomässigt stöd från expertis. De betonade vikten av att kunna tala med jämnåriga, vilket 

samtidigt kunde leda till en känsla av isolering och ensamhet då majoriteten av de 

bröstcancerdrabbade kvinnorna var äldre (Thewes et al., 2004). 

 Erfarenheter av att inte bli tagen på allvar av vårdpersonalen, en känsla av att inte bli hörd 

och bekräftad utan att bli bemött som en hypokondriker, bidrog till en upplevelse av ensamhet 

hos berörda kvinnor (Rosedale & Fu, 2010). Detta kunde resultera i att kvinnorna inte 

berättade om sina problem av rädsla för att besvära vårdpersonalen. De uppföljande 

återbesöken var trots det en positiv upplevelse för många, eftersom det bidrog till en känsla av 

tillhörighet och kontinuitet (Gaudine et al., 2003).    
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7.4 Upplevelse av förändrad livssyn 

Efter att ha lagt den primära behandlingsfasen bakom sig insåg många kvinnor att det inte 

fanns någon väg tillbaka till det gamla livet (Witt Sherman et al., 2012). En ny vardag måste 

uppnås och accepteras, så att de åter kunde leva i nuet. Erfarenheterna i samband med 

bröstcancern hade förändrat dem och måste integreras i deras livshistoria. 

 Att ha överlevt bröstcancer blev för många en vändpunkt som medförde en förändrad syn 

på vad som var betydelsefullt i livet (Freysteinson et al., 2012; Gaudine et al., 2003; Kendall 

Roundtree et al., 2011; Norberg et al., 2015; Witt Sherman et al., 2012). Att fokusera på ärliga 

och djupa relationer blev viktigt samt att avsluta dåliga sådana (Gaudine et al., 2003; Norberg 

et al., 2015; Witt Sherman et al., 2012). En ökad känsla av ödmjukhet, tolerans och förståelse 

för sina nära beskrevs. Överlevarna uppskattade och värdesatte tiden med sin familj och 

upplevde att man i familjen visade en större omsorg om varandra (Gaudine et al., 2003; 

Norberg et al., 2015).  

 Kvinnorna såg överlevnaden som en gåva, ett uppvaknade och en ny möjlighet (Witt 

Sherman et al., 2012). De beskrev en starkare empati och medkänsla för andra som led och 

också en vilja att ge tillbaka (Rosedale, 2009). De sade sig även vara tacksamma och kände 

sig lyckligt lottade över att leva i en tid då bröstcancer inte var det samma som en dödsdom. 

Kvinnorna uttryckte att erfarenheterna relaterat till sjukdomen hade bidragit till något mycket 

positivt, som att inte bekymra sig för småsaker och att leva mera i nuet (Gaudine et al., 2003).  

En kvinna uttryckte det som att en helt ny värld öppnat sig efter att ha överlevt bröstcancer, en 

annan att erfarenheten hade berikat hennes liv (Kendall Roundtree et al., 2011). Känslor av att 

vilja omfamna livet till fullo och att utvärdera livshändelser i förhållande till att fortfarande 

leva uttrycktes.  

 Kvinnornas behov av att söka nya perspektiv i samband med sin överlevnad beskrevs, samt 

vikten av att gå vidare efter tankar som kretsade kring ”Varför jag, vad gjorde jag för fel, hur 

kunde jag ha undvikit detta?” (Witt Sherman et al., 2012). För att uppnå nya perspektiv 

krävdes en slags försoning, som att lära sig att leva med osäkerhet, att inte se sig själv som ett 

offer, att släppa rädslan och konfronteras med sin dödlighet. I och med strävan efter nya 

perspektiv, uppnåddes ett nytt sätt att tänka ” Det är inte dags att dö än – det är min tid att 

leva” och detta påverkade deras sätt att se på livet i relation till sig själva och till andra. 

Genom att de vågade leva mer autentiskt, tog hänsyn till egna behov, bröt dåliga mönster och 

tog risker, menade kvinnorna att de växte som människor. De upplevde en ökad inre styrka, 
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en känsla av tillfredsställelse och att de existentiella reflektionerna hade bidragit till en 

djupare självkännedom (Witt Sherman et al., 2012).  

8. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddelen 

reflekterar författarna över styrkor respektive svagheter i processen kring litteraturöversikten. 

I resultatdelen diskuterar författarna litteraturöversiktens resultat sett ur ett 

livsvärldsperspektiv. 

8.1 Metoddiskussion 

Valet att använda studier med kvalitativ ansats, gjordes med bakgrund av att syftet var att 

beskriva människors upplevelser. En systematisk litteraturöversikt kan enligt Rosén (2012) 

innehålla både kvalitativa och kvantitativa artiklar medan ett examensarbete bör avgränsas till 

en typ av artiklar, beroende på forskningsfråga. Bengtsson (2005) menar att forskningen 

måste vara öppen för livsvärldens komplexitet, där människans alla dimensioner är 

sammanflätade med varandra. Genom en kvalitativ ansats görs deltagarens röst hörd och 

forskaren får en fördjupad kunskap om hennes livsvärld (Forsberg & Wengström, 2013). 

Författarna ansåg att valet att välja enbart kvalitativa forskningsartiklar var adekvat och att 

upplevelserna framträdde genom kvinnornas egna berättelser i såväl semistrukturerade 

intervjuer som djupintervjuer. 

  Författarna upplevde att tiden för databassökningen var knapp, möjligen på grund av att 

syftet justerades efter de första artikelsökningarna. Sökorden existential och quality of life 

användes men resulterade i kvantitativa artiklar, alternativt artiklar som inte motsvarade 

syftet, vilket förvånade författarna. Inte heller de sökningar gjorda i databasen CINAHL 

Complete resulterade i artiklar författarna valde som resultatartiklar. 

 Då författarna ville ta del av så aktuell forskning som möjligt gjordes initialt sökningar 

mellan åren 2010-2015 och därefter mellan åren 2005-2015, vilket dock resulterade i alltför få 

artiklar som motsvarade syftet. Begränsning vid databassökningen gjordes därför till 

publiceringsår mellan 2000-2015. I efterhand insåg författarna genom att söka på 

sekundärkällor, att många intressanta artiklar publicerats före år 2000 men stod fast vid 

begränsningen till femton år gamla studier för att ändå ta del av så modern forskning som 

möjligt.  

 Urvalet begränsades till västerländska studier, då författarnas avsikt var att beskriva 
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upplevelser som skulle kunna förstås i en vårdkontext mest lik den svenska. Förekomsten av 

kvalitativa studier som motsvarade syftet var begränsad och endast en studie var svensk 

jämfört med åtta amerikanska, en kanadensisk och en australiensisk. Detta skulle kunna 

innebära en svaghet för resultatet i litteraturöversikten, genom att det i huvudsak baserades på 

amerikanska kvinnors upplevelser och kanske inte var överförbart på svenska kvinnor. 

Författarna var dock efter att ha läst flera andra artiklar, av den uppfattningen att existentiella 

upplevelser hos människan i västvärlden är förhållandevis universella. Författarna uppfattade 

att resultatartiklarna hade hög relevans för syftet vilket var avgörande vid urvalet. 

 Viss svårighet upplevde författarna med att exakt definiera urvalsgruppen för valt syfte. 

Detta resulterade i att en av de ifrån början tolv valda resultatartiklarna exkluderades, då några 

av deltagarna i studien fortfarande var under primär cancerbehandling. Denna exkludering 

påverkade dock inte litteraturöversiktens framkomna resultat. I tre av resultatartiklarna var 

Mary Rosedale medförfattare, vilket kunde ses som en styrka på så sätt att hon sannolikt var 

insatt i ämnet men som också skulle kunna innebära att översiktens resultat skulle kunna bli 

något färgat av just hennes tolkningar. 

 Författarna var medvetna om att det skulle kunna vara en svaghet att översiktens resultat 

baserades på data från endast elva studier samt av sin förförståelse och ovana vid att läsa och 

analysera vetenskapliga artiklar. Författarna ansåg dock att resultatets trovärdighet styrktes 

tack vare det faktum att de var två personer som reflekterade över artiklarnas innehåll. 

Författarna var båda av den uppfattningen att samarbetet dem sinsemellan fungerat utmärkt 

och att båda i lika hög grad bidragit till detta arbete.  

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att kvinnor som överlevt bröstcancer brottades med existentiella 

upplevelser till följd av en förändrad självbild, en förändrad kropp samt förlust av sin tidigare 

identitet och sitt tidigare sätt att förhålla sig livet och döden. Genom ökad självmedvetenhet 

och nya insikter kunde den nya livsituationen, relaterad till sjukdom och överlevnad, bli en 

vändpunkt som resulterade i en ny och ofta positiv livssyn. 

 Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv på människans välbefinnande, kan fysisk och 

psykosocial hälsa inte helt skiljas från individens existentiella upplevelse, utan berörs av alla 

dessa dimensioner (Dahlberg & Segesten, 2010). Man kan alltså inte tala om hälsa utan att 

relatera till existentiella frågor, såsom innebörden av att vara människa i en värld med andra 

människor. Ur ett existentiellt perspektiv kan människan förklaras som i ständigt vardande, 
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vilket innebär att hon kan förändras och att hennes livsväg kan ändra riktning och omformas 

(Eriksson, 2000). Författarna har därför valt att belysa resultatet ur ett livsvärldsperspektiv. 

Att gå från sjuk till frisk beskrivs som en process, som kan jämföras med vad Meleis 

benämner som en transition där individens sociala status förändras (Ternestedt & Norberg, 

2009). Särskilt tydlig blir transitionen vid svår sjukdom eftersom den utmanar människans 

trygghet, självbild och identitet och därmed gör henne sårbar. 

  Litteraturöversiktens resultat visade att många kvinnor inte kände igen sig själva, utan 

menade att de i sin nya situation förlorat både sin gamla identitet och den identitet de haft som 

cancerpatient. De beskrev ett behov av att hitta ett nytt ”normalt” där cancern blev integrerad i 

självet, att försonas med sin nya livsvärld och att forma en ny tillvaro. Existensen är både 

bestämd och fri i den mening att livets begränsningar också kan innebära möjligheter 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Främst begränsas den existentiella friheten av att livet är 

ändligt, vilket människan på ett tydligt sätt konfronteras med, då hon drabbas av en 

livshotande sjukdom.  

  Översiktens resultat visade att kvinnornas upplevelse av att inte leva autentiskt, då de ville 

skona andra från sitt lidande, bidrog till känslor av ensamhet och isolering. Dessa känslor 

skulle kunna jämföras med den existentiella ensamhet som ofta refereras till i samband med 

livets slutskede och kan beskrivas som en ensamhet människan inte kan dela med någon 

annan (Henoch, 2013). Carpenter et al. (1999) menade i sin artikel att brist på socialt stöd och 

känslor av att vara missförstådd kan försvåra möjligheten att efter sjukdomstiden gå vidare 

med sitt liv. Kvinnorna i studien av Terp Höybye et al. (2005) beskrev att de upplevde ett stort 

känslomässigt stöd och uppmuntran genom att dela med sig av tankar, känslor och 

upplevelser i en stödgrupp på internet. Behovet av stöd beskrevs i en studie av Coyne och 

Borbasi (2007) där unga kvinnor under behandling av bröstcancer regelbundet träffade andra i 

liknande situation, vilket skulle kunna gälla även för unga kvinnor som överlevt sjukdomen.   

 Då den levda kroppen som Merleau-Ponty (1962) beskriver, är människans tillgång till 

världen, innebär varje förändring av den att också världen förändras. En människas kroppsbild 

är en subjektiv upplevelse av det egna utseendet, både ur eget perspektiv och hur man 

uppfattar att andra ser på en (Falk Dahl, Reinertsen, Nesvold, Fosså & Dahl, 2010).  

Kroppsbilden är nära kopplad till identitet, självförtroende, attraktionsförmåga, sexualitet och 

sociala relationer. Problem till följd av negativ bild av den egna kroppen, kan leda till bland 

annat ett sämre självförtroende och en lägre självkänsla, då dessa är länkade till den levda 

kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Som framkom i resultatet har utseendet liksom 
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kroppen inflytande på människans välbefinnande och upplevelsen av sig själv som en sexuell 

individ. I studien av Terp Höybye et al. (2005) upplevde kvinnorna såväl fysiska som mentala 

hinder i samband med sexuellt samliv och menade att sex inte längre var vad det tidigare 

varit. 

 I litteraturöversiktens resultat framkom att kvinnorna upplevde de synliga förändringarna 

av sin kropp och sitt utseende som påfrestande, vilket skulle kunna förstärkas av de ideal som 

råder i den västerländska kulturen där ungdom, hälsa och skönhet värderas högt (Kovero, 

2007). Förlusten av ett bröst, viktuppgång och andra förändringar av utseendet påverkade 

självkänslan. I studien av Falk Dahl et al. (2010) framkom att cirka 31 procent av deltagarna 

uppfattade en försämrad bild av sin kropp cirka tre år efter avslutad bröstcancerbehandling, en 

uppfattning som visade sig tämligen stabil även efter ytterligare tre år. Ett samband kunde ses 

mellan negativ kroppsbild och upplevelse av sämre livskvalitet. Enligt Falk Dahl et al. (2010) 

skulle detta kunna indikera att en bröstrekonstruktion hade positiv inverkan på den egna 

kroppsbilden.  

 I översiktens resultat framkom att det fanns olika sätt att se på överlevandeskapet. Vissa 

kvinnor bejakade med stolthet sin nya identitet som överlevare med känslan av att ha vunnit 

kampen över sin bröstcancer, medan andra kvinnor hade svårare att identifiera sig med 

begreppet. Orsakerna till detta kunde till exempel vara att de inte såg sig själva som offer, inte 

ville bli förknippade med sjukdom eller inte ville kalla sig överlevare på grund av rädsla för 

återfall. Ur ett livsvärldsperspektiv skulle dessa skilda uppfattningar kunna förklaras med att 

verkligheten upplevs och tolkas individuellt (Dahlberg & Segesten, 2010). Människans 

livsvärld med levda erfarenheter påverkar hur hon uppfattar såväl vardagliga som existentiella 

upplevelser.  

 I bearbetningen av svåra händelser och i nyorienteringen efter dessa, ingår ofta tankar som 

kan röra existentiella frågor om vad som är viktigt och betydelsefullt i livet. I översiktens 

resultat framkom att många kvinnor upplevde sig ha vuxit som människor och utvecklat sidor 

som empati och ökad förståelse både för sig själv och för andra. Kovero (2007) beskriver i sin 

studie om bröstcanceröverlevare, hur den fördjupade självkännedomen bidrog till ökad 

tolerans och vidsynthet, och att kvinnorna utvecklade en ”sund” själviskhet, något som stärker 

litteraturöversiktens resultat. Kvinnorna menade att de inte ville slösa energi på meningslösa 

saker utan började ge sig själva mer uppmärksamhet. Översiktens resultat visade att 

sjukdomen av många upplevdes som en vändpunkt, då existensen ifrågasattes och känslor av 

sårbarhet och maktlöshet följdes av insikten om att det tidigare livet inte skulle komma 
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tillbaka. Så småningom nåddes ett accepterande som resulterade i nya tankesätt, 

omprioriteringar och ett nytt livsperspektiv.  Arman och Rehnsfeldt (2002) menar att 

livshotande sjukdomar kan medföra positiva upplevelser. Kvinnorna i deras studie berättade 

om hur sjukdomen fått dem att reflektera över meningen med livet och omvärdera vad som 

kändes betydelsefullt i tillvaron. En svår sjukdom skulle således kunna innebära möjlighet till 

en ny start i livet (Arman, Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin, 2001). En kvinna beskrev att 

hennes bröstcancer medfört fundamentala förändringar av hur hon såg på sitt liv (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002). Hon omvärderade sitt arbete, sin sociala situation, reflekterade över 

existentiella frågor och hittade ett förnyat sätt att leva efter sin egen vilja. Kvinnan kände 

tacksamhet över detta och kunde trots cancern leva ett gott liv i och med nya insikter om vad 

som var viktigt för henne. Genom att återgå till värderingar hon haft tidigare i sitt liv upplevde 

kvinnan att hon levde mer autentiskt än innan hon fick sin bröstcancerdiagnos.  

 När kvinnorna försonats med sin situation påbörjades perioder av självläkning som 

förutom en mer hälsosam livsstil innebar att många tog andlig reflektion till hjälp för läkning, 

som till exempel tro och bön eller genom att vistas i naturen. I en brasiliansk studie av 

Mourão Pereira, Knob Pinto, Manfrin Muniz, Habekost Cardoso och Pasolius Wexel (2013) 

bekräftades religiös tro som en viktig källa för tröst, stöd och helande bland 

bröstcancerdrabbade kvinnor. Denna kan jämföras med en studie av Ahmadi och Ahmadi 

(2013) gjord bland svenska cancerpatienter, där det framkom att naturen upplevdes som en 

källa för andlighet och som tillgodosåg patienternas existentiella behov. Av deltagarna 

uppgav 68 procent att naturupplevelser hade bidragit till ett ökat välbefinnande under 

perioden av svår sjukdom. En bidragande orsak till att svenskar söker andlighet utanför 

kyrkan, förklarade Ahmadi och Ahmadi (2013) med att Sverige under de senaste tre hundra 

åren har utvecklats till ett mer individualistiskt och sekulariserat samhälle, där religion blivit 

mindre organiserad och mer privat. Andlighet betraktas ofta som delvis skild ifrån religionen i 

svenska hälso- och sjukvårdssammanhang (Strang & Strang, 2013).  

 Litteraturöversiktens resultat visade också att många kvinnor utvecklade nya intressen där 

konstnärligt skapande som poesi, målning och dans ingick. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att olika typer av kulturyttringar kan bidra till att människan upplever en ökad känsla 

av mening och sammanhang i sitt förhållande till världen. 
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8.3 Kliniska implikationer 

Hos vårdpersonal bör det finnas en medvetenhet om komplexiteten i att identifiera sig som 

överlevare bland kvinnor som haft bröstcancer. Tiden som följer efter avslutad behandling 

innebär förutom fysiska och psykosociala besvär även existentiella utmaningar. Resultatet 

visade att känslor av existentiell sårbarhet kunde kvarstå under många år hos kvinnor som 

överlevt sjukdomen. 

 Då existentiella frågor aktualiseras i krissituationer och har ett starkt samband med en 

människas livskvalitet är det viktigt att vårdpersonalen försöker bemöta dessa frågor (Strang 

& Strang, 2013). Genom att använda en existentiell blick skulle vårdpersonalen kunna förstå 

den process som kvinnorna går igenom och försöker hantera relaterat till sitt överlevandeskap. 

Det är viktigt att se kvinnans ensamhet, höra hennes frågor till livet och att visa förståelse för 

att upplevelsen av en förändrad kropp och självbild kan orsaka existentiellt lidande. En ökad 

förståelse kan bidra till att hjälpa personalen att i samtal med kvinnan lindra detta lidande. 

 I kommunikationen med kvinnor som överlevt bröstcancer är det viktigt att vara 

uppmärksam på att de bakom en till synes stabil fasad, kan vara sårbara. Vårdpersonalen bör 

bjuda in, vara närvarande och aktivt lyssna till överlevarnas erfarenheter. Genom att vara 

lyhörd för kvinnornas individuella behov, kan personalen stötta och uppmuntra dem i att finna 

sina egna källor till återhämtning, självläkning och meningsskapande. Förhoppningsvis kan 

litteraturöversikten bidra till en ökad medvetenhet hos vårdpersonalen och därmed en större 

möjlighet att förebygga lidande och att erbjuda ett mer personcentrerat stöd.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna fann att det saknades kvalitativa studier som undersöker samband mellan 

existentiella upplevelser och livskvalitet  hos kvinnor som överlevt bröstcancer. Då det 

svenska samhället är mångkulturellt anser författarna att forskning gjord för att belysa 

existentiella upplevelser ur ett kulturellt perspektiv, skulle kunna bidra till en ökad förståelse 

för eventuella skillnader. 

8.5 Slutsats 

Resultatet visade att kvinnor som överlevt bröstcancer kände sig oförberedda på vad de skulle 

förvänta sig i sitt överlevandeskap och många hade av olika anledningar svårt att identifiera 

sig som överlevare. Vägen från sjukdom till vardag beskrevs som en övergångsprocess där 

många upplevde sig tvungna att upprätthålla en fasad för att dölja rädsla för döden och oro för 
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återfall och kunde därmed inte leva autentiskt. Den förändrade kroppen gav upphov till 

känslor av att vara gammal, mindre kvinnlig med förändrad sexualitet och med risk för förlust 

av fertilitet, vilket påverkade både självkänsla och självbild. Upplevelser av att vara oförstådd 

av sin omgivning och av vårdpersonal gav upphov till känslor av ensamhet och isolering och 

ett behov av att dela sin historia beskrevs. För många kvinnor innebar sjukdom och 

tillfrisknande en vändpunkt som initierade förändringar de var tvungna att försonas med. 

Detta kunde resultera i känslor av hopp, nya livsperspektiv, meningssökande och perioder av 

existentiell självläkning. Andlighet och nyfunna intressen ofta med kulturella inslag kunde 

vara källor till styrka och tröst. Trots att resultatet visade att kvinnorna mötte svåra 

existentiella utmaningar framkom det att flera av kvinnorna upplevde att bröstcancern 

förändrat och berikat deras liv och att de vuxit som människor. 
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då närstående inte förstod vidden av sjukdomen. En 

upplevelse av att inte leva autentiskt utan dölja egna 

känslor för att skydda närstående. En önskan om att 

inkludera och hjälpa sina barn och närstående att förstå 

den upplevde situationen.  
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Perspectives 
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studie  
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intervjuer i fyra 
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Analys: 

Innehållsanalys  

Fyra identifierade teman: 

1. Otillräcklig information. 

2. Upplevelser av oväntade symtom. 

3. Svårigheter att tolka orsakerna till symtomen. 

4. Frustration över symtomen. 

Upplevelser av att de inte kände sig "som sig själva”.  

Rädsla över vad som hände med den egna kroppen. 

Upplevelse av att de inte blir tagna på allvar utan 

bemötas som hypokondriker. Livskvaliteten påverkades 

såpass negativt att kvinnorna övervägde att avsluta 

behandling trots risk för återfall. 
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needs of breast 

cancer 

survivors; a 
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study of the 

shared and 

unique needs 

of younger 
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2003, 

Australien 

Psycho-
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Att undersöka 
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respektive 

yngres 

psyksociala 

behov efter att 

ha färdig-

behandlats för 

bröstcancer. 

Metod: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 18 kvinnor, 

29-78 år, 

6-24 månader efter 

avslutad bröst-

cancerbehandling. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Innehållsanalys 

med identifiering av 

upplevda behov.  

Yngre kvinnor upplevde i högre grad än äldre ett behov 

av känslomässigt stöd från expertis efter avslutad 

behandling. Vikten av att kunna tala med jämnåriga 

betonades, något som samtidigt kunde leda till en känsla 

av isolering och ensamhet, eftersom de flesta 

bröstcancerdrabbade kvinnor var äldre. De yngre 

kvinnorna upplevde att sviterna efter sjukdomen innebar 

begränsningar för deras livsstil och karriär.  

Witt Sherman, 

D., Rosedale, 

M., & Haber, 

J. 

Reclaiming 

life on one's 

own terms: A 

grounded 

theory study 

of the process 

of breast 

cancer 

survivorship. 

2012, USA 

Oncology 

Nursing 
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Att utveckla 

en teori om 

processen att 

överleva 

bröstcancer. 

Metod: Kvalitativ 

studie  

Urval: 15 kvinnor 

som avslutat sin 

aktiva behandling 

sedan 1-5 år 

tillbaka. 
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Analys: 

Grounded Theory  

Fyra identifierade teman: 

1. Vändpunkt - accepterande av diagnos och behandling. 

2. Bröstcancer som en del av livet. 

3. Att lära sig leva med bröstcancer. 

4. Skapa ett nytt liv efter bröstcancer. 

Kvinnorna hade upplevelser av att vara offer, men även 

överlevare. Att cancern blev en del av identiteten.  

Upplevelser av att bemästra rädsla, möta döden och bli 

medveten om den egna sårbarheten. Att "växa" som 

människa, bryta dåliga relationer och se livet ur ett nytt 

perspektiv. 

 


