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Abstrakt 

När en kvinna drabbas av bröstcancer förändras hennes 

förutsättningar att leva livet som hon tidigare gjort. Denna 

livsomvälvande händelse är början på en transitionsprocess där 

kvinnan behöver lära sig att acceptera och hantera det som hänt 

genom att omvärdera sin uppfattning om livet, relationer och självet 

för att ha möjlighet att uppnå hälsa. Syftet med vår litteraturstudie var 

att beskriva upplevelser av transition hos kvinnor som lever med 

bröstcancer. Åtta artiklar analyserades med manifest kvalitativ 

innehållsanalys, vilket resulterade i fem kategorier: Att ha svårt att 

acceptera och hantera sjukdomen och livsödet; Att fundera över 

meningen med sjukdomen och livet; Att relationer och sätt att se på 

relationer förändras; Att förändras och få en ny syn på sig själv; Att få 

ett förändrat liv och välja att hantera det som sker. I resultatet 

framkom kvinnors svårigheter att acceptera det som hänt. Kvinnor 

upplevde att relationerna förändrats och att de fått en större betydelse 

och stöd beskrevs som avgörande för att hantera situationen. Kvinnor 

upplevde en förändrad syn på självet och livet och valde att acceptera 

och hantera sjukdomen och livet. Det är viktigt att betona att alla 

kvinnor som lever med bröstcancer inte tar sig igenom hela processen 

och får möjlighet att uppleva hälsa, men för att skapa goda 

förutsättningar bör kunskaper om transition värdesättas.  

 

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, upplevelse, 

transitionsprocess, bröstcancer, kvinnor. 
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Varje år får omkring 7000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. Antalet 

insjuknade har under de senaste årtiondena ökat och bröstcancer är idag den 

vanligaste cancerformen bland kvinnor. Ett insjuknande och en diagnos är dock 

mer än siffror i statistiken, det innebär ett förändrat liv fysiskt, psykiskt, socialt 

och existentiellt genom det lidande som sjukdomen orsakar den drabbade 

(Cancerfonden, 2009). Morse (2001) beskriver lidande som synonymt med 

smärta, förlust av hälsa, förlust av värdighet, förlust av det egna jaget och förlust 

av en förutsägbar framtid. Cullberg (2001) menar att när en människa hamnar i en 

situation där tidigare erfarenheter och inlärda reaktioner inte räcker till för att 

hantera och förstå det som händer, uppstår ett psykiskt kristillstånd. Han beskriver 

hur detta tillstånd stör den personliga funktionen och kraftigt försvagar individens 

handlingsförmåga.  

 

Enligt Halldòrsdòttir och Hamrins studie (1997) upplever människor som har fått 

diagnosen cancer stora existentiella förändringar, osäkerhet och ensamhet. För att 

hantera det som händer behöver människan hjälp och stöd i sin situation och då 

sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret är det hennes/hans 

uppgift att ge god omvårdnad till individen i processen mot möjligheten att 

uppleva hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskans bemötande är betydelsefullt för 

hur patienten kommer att uppleva sin situation och för att möjliggöra god 

omvårdnad till patienten där denne bemästrar sitt lidande. Det är grundläggande 

för sjuksköterskan att ha insikt i och kunskap om hur patienten upplever sin 

situation. Fitsimons et al. (2007) menar att livet är en resa och döden 

slutdestinationen på denna resa. För många människor kommer döden som en 

ovälkommen händelse. Då döden gör sig påmind i form av till exempel en 

sjukdom, innebär det att människan måste genomgå såväl mentala som spirituella 

och emotionella anpassningar, vilket kan upplevas som överväldigande för denne. 

Flanagan och Holmes (2000) beskriver att beskedet om att ha drabbats av en 

livshotande sjukdom som cancer kräver en emotionell och fysisk anpassning till 

en ny situation som medför nya förutsättningar att leva. 

 



4 

 

För att finna mening och känna sig tillfreds med förändrade livsförutsättningar 

krävs det enligt Meleis Sawyer, Im, Hilfinger Messias och Schumacher (2000) en 

medvetenhet och ett engagemang hos individen. Deras studie påvisar att denna 

medvetenhet och detta engagemang är huvuddelarna i transitionsprocessen. 

Begreppet transition beskrivs som komplext med många dimensioner. Med detta 

menar de att transition påverkar hela människans livsvärld, det vill säga synen på 

hälsa, den egna identiteten, relationer, livsvillkoren och den omgivande miljön. 

Enligt Meleis och Trangenstein (1994) är förändringar i hälsostatus, relationer, 

förväntningar och förmågor grundläggande i transition. Begreppet transition har 

många definitioner, men Shaul (1997) menar att det som är gemensamt för alla 

dem är att de karakteriseras av förändring. I vår litteraturstudie har vi valt att utgå 

från Schumacher och Meleis (1994) definition av transition. De menar att 

transition är en djupgående inre process som påverkar hela människan och 

handlar om att omvärdera fundamentala delar i livet. Transition beskrivs som ett 

avslut och en ny början på ett liv som måste anpassas efter de nya förutsättningar 

människan står inför. De upplevelser som transitionsprocessen för med sig utgår 

från varje människas livserfarenheter. Individen behöver lära sig att hantera 

sjukdomen samt acceptera de nya livsförutsättningarna genom att omvärdera livet, 

självet och omgivningen för att skapa möjlighet att uppleva hälsa.  

 

Cappiello, Cunningham, Knobf och Erdos (2007) och Arman, Rensfeldt, 

Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) menar att det är viktigt att sjuksköterskor 

har förmåga att ge stöd och information till kvinnor med bröstcancer för att de ska 

få de bästa förutsättningarna att genomgå transition. De menar att kvinnor med 

bröstcancer behöver bli sedda och bekräftade som en hel och unik individ av 

vårdpersonalen. Detta för att kvinnor ska orka kämpa vidare för att förstå livet och 

anpassa sig till de förändringar som skett för att uppleva hälsa. Den 

hälsodefinition som vi valt att fokusera på i denna litteraturstudie är Antonovskys 

(2005, s. 25-31, 38) salutogenetiska syn på hälsa, där intresset ligger på att se de 

faktorer som vidmakthåller eller skapar god hälsa. Han anser att människans hälsa 

ska betraktas utifrån ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa snarare än utifrån 
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dikotomierna frisk och sjuk. Istället för att lägga fokus på sjukdom menar han att 

det är viktigt att se människans hela livssituation. Det handlar om att ta del av var 

den enskilda människan vid en viss tidpunkt befinner sig på kontinuet och varför. 

Detta för att ha möjlighet att fokusera på de faktorer som är betydelsefulla för att 

personen ska röra sig mot den friska polen på kontinuet. Genom det 

salutogenetiska sättet att se på hälsa kan sjuksköterskan få en helhetsbild av den 

unika människans upplevelser och livsvärld och därigenom skapa möjlighet att 

identifiera individens unika behov och på så vis ge god omvårdnad. Vi har valt att 

fokusera på bröstcancer i vår uppsats då denna cancerform är den vanligaste hos 

kvinnor i Sverige idag. Det är av vikt att ta del av kvinnors upplevelser av 

transition vid bröstcancer då vi ser transition som en förutsättning för möjligheten 

att uppleva hälsa. Syftet med vår uppsats var att beskriva upplevelser av transition 

hos kvinnor som lever med bröstcancer.  

 

Metod 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) är syftet med en innehållsanalys att få kunskap 

om och förståelse inför personliga upplevelser av ett fenomen utifrån ett 

inifrånperspektiv. Vi har gjort en manifest innehållsanalys då vi ansåg att detta 

tillvägagångssätt bäst passade vårt syfte som är att beskriva upplevelser av 

transition hos kvinnor som lever med bröstcancer.  

 

Litteratursökning 

För att finna relevanta, publicerade och vetenskapliga artiklar som svarade mot 

vårt syfte gjorde vi en litteratursökning i databaserna Cinahl och Medline 

(PubMed). Cinahl innehåller referenser från flera engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter och PubMed täcker upp nästan 95% av den medicinska 

litteraturen inklusive omvårdnadstidskrifter (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, 

s. 72-73). Utöver detta gjorde vi manuella sökningar i vetenskapliga studiers 

referenslistor, dock utan resultat. En manuell sökning kan öka mängden relevant 

data och komplettera tidigare sökning i elektroniska databaser (Willman et al., 

2006, s. 80).  
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Vi använde oss av söktermer som vi slog upp i databasernas uppslagsverk, i vårt 

fall Thesaurus och Mesh-termer, för att specificera och snäva av sökningen. 

Willman et al. (2006, s. 63) menar att man bör kontrollera att korrekta sökord 

används för den specifika sökningen genom att slå upp dem i databasens 

uppslagsverk. Utöver detta gjorde vi fritextsökningar. Fritextsökningar ökar 

sökningens sensitivitet, men kan samtidigt innebära att antalet artiklar blir 

ohanterligt stort (Willman et al., 2006, s. 68). Av den andledningen valde vi att 

kombinera söktermerna med fritextsökningar.  Sökord som vi använt oss av är: 

breast neoplasms, transition, qualitative*, life change, experience, self concept, 

meaning och self transcendence. Vid utförandet av en systematisk sökning efter 

vetenskapliga artiklar menar Willman et al. (2006, s. 66) att det inte är tillräckligt 

att använda endast en sökterm, utan de bör kombineras på ett sätt som gör 

sökningen så effektiv som möjligt. De tar vidare upp att orden som används för att 

kombinera söktermerna är OR, AND och NOT och kallas Booleska sökoperatorer. 

Vi använde oss av AND när vi kombinerade våra sökord. För att vara säker på att 

sökningen blir så fullständig som möjligt kan sökorden trunkeras. Asterisk (*) 

används som trunkeringstecken och ersätter inget, ett eller flera tecken (Willman 

et al., s. 69). Vi valde att trunkera ett av våra sökord för att garantera fullständig 

sökning då dess ändelse varierar.  

 

Inklusionskriterier var kvinnor som lever med bröstcancer och de artiklar som 

valts ut var engelskspråkiga och vetenskapliga. Exklusionskriterier var kvinnor 

med nydiagnostiserad bröstcancer. 

 

 

Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning 

 

Söknr. *) Söktermer Antal ref. Antal 

valda 

 

PubMed 2009 01 28 

Limits: English och female 

 

1 MS Breast Neoplasms 111051 0  

2 FT Experience 121541 0  

3 FT Transition 16385 0 
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Forts. Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning 

 

Söknr. *) Söktermer Antal ref. Antal 

valda 

 

PubMed 2009 01 28 

Limits: English och female 

 

4 MS+FT #1 AND #2 AND #3 12 0  

5 MS+FT #1 AND #2 3634 0 

6 MS+FT #1 AND #3 528 0 

7 MS+FT #1 AND #2 AND Meaning   

  AND Life change 12 1  

8 MS+FT #1 AND Qualitative*   

  AND Life change 54 2  

9 MS+FT #1 AND Qualitative* AND 

  Meaning 46 2  

10 MS+FT #1 AND Meaning AND    

  Self Concept 29 1  

 

 

Cinahl 2009 01 28 

Limits: Peer reviewed, English, Female och Exclude MEDLINE results 

 

1 TSH Breast Neoplasms 5613 0 

2 FT Experience 6886 0 

3 FT Transition 720 0 

4 TSH+FT S1 and S2 and S3 3 0 

5 TSH+FT S1 and S2 and qualitative* 59 1 

6 TSH+FT S1 and S2 and Meaning 20 0 

7 TSH+FT S1 and S2 and Self  

  Transcendence 8 1 

 

 

                                                                                Summa valda artiklar:  8 

 

*) MS – MeSHtermer, TSH – Thesaurustermer, FT- Fritext 

  

 

Kvalitetsgranskning 

Vi har kvalitetsgranskat aktuella artiklar utifrån Willman et al. (2006, s. 94-97, 

156) granskningsprotokoll, med tyngdpunkt på problemformulering, uppbyggnad 

och innehåll utifrån studiens urval, metod, giltighet och kommunicerbarhet. De 

menar att studier har varierande vetenskaplig styrka vilken kan graderas och 

kvalitetsbestämmas med hjälp av granskningsprotokoll. Studiens styrka är med 
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andra ord beroende av dess kvalitet. Vidare beskriver de hur en studie med 

kvalitativ metod har hög kvalitet om bland annat kontexten är klart beskriven, den 

metodiska medvetenheten är dokumenterad och tolkningars förankring i data är 

påvisad. Är kvaliteten låg kan det bland annat bero på en vagt definierad 

frågeställning, en otydligt beskriven urvalsprocess och om implikationer för 

relevant praktik saknas eller är otydliga enligt dem. I vår kvalitetsgranskning får 

flera av artiklarna medelkvalitet då vissa delar saknats alternativt inte var nog 

tydligt beskrivna. Exempelvis bedömde vi kvalitén som medel i en av våra 

artiklar då författarna inte inkluderade ett välutvecklat etiskt resonemang. Vi 

menar att alla delar ska finnas med och vara väl beskrivna i de artiklar som ges 

högsta kvalitet.  

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=8) 
Författare 

/År 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling och 

analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Arman & 

Rehnsfeldt 

(2002). 

Kvalitativ 4 Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt van Mannen; 

Benner. 

Kvinnor upplevde stora 

fundamentala 

förändringar i livet och 

de omvärderade vad 

som var viktigt i livet. 

De upplevde att de fann 

sig själv och fick nya 

insikter i livet, sig själva 

och sina anhöriga. 

Medel 

 

 

Arman, 

Rehnsfeldt, 

Carlsson & 

Hamrin 

(2001). 

 

Kvalitativ 

 

59 

 

Semistrukturerade  

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Morgan. 

 

Bröstcancerdiagnosen 

gjorde att kvinnors syn 

på livet, relationer och 

sig själva förändrades. 

Många ställde sig frågor 

som handlade om 

meningen med livet.  

 

Hög 

 

Kaiser (2008). 

 

Kvalitativ 

 

39 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. Analys 

grundad på Grundad teori 

enligt Carmaz; Glaser och 

Strauss. 

 

Kvinnor beskrev hur 

deras liv och syn på 

livet förändrats under 

och efter tiden med 

bröstcancer. De såg 

svårigheter med att 

anpassa sig till livet och 

sökte nya vägar. 

Personlig utveckling 

tack vare cancern 

delgavs. 

 

Medel 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=8) 
Författare 

/År 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling och 

analysmetod 

 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Louma & 

Hakamies 

Blomqvist 

(2004). 

Kvalitativ 25 Semistrukturerade 

interjvuer. 

Fenomenologisk 

analysmetod enligt Giorgi 

och Aanstoos.  

En del kvinnor beskrev 

att de upplevde det svårt 

att leva med 

bröstcancer. Medan 

andra kvinnor upplevde 

att de växt som 

människor efter de fått 

sin diagnos. De kände 

att de kunde uppskatta 

livet och såg relationer 

till andra som viktiga.  

Hög 

 

Pelusi (1997). 

 

Kvalitativ 

 

8 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Analys grundad 

på Grundad teori enligt 

Colaizzi. 

 

Kvinnor som överlevt 

bröstcancer beskrev 

olika stadier de 

genomgått på grund av 

sjukdomen. Att 

framtiden plötsligt blivit 

präglad av osäkerhet 

och hur de hade funnit 

sätt att hantera det som 

skett. 

 

Medel 

 

 

Perreault &  

Fothergill 

Bourbonnais 

(2005). 

 

Kvalitativ 

 

6 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk analysmetod 

enligt van Mannen. 

 

Transitionen innebar att 

kvinnor upplevde en 

djupare mening i livet 

och en närhet till sig 

själv. De betraktade 

relationer som mer 

betydelsefulla.  

 

Medel 

 

 

Taylor (2000).  

 

Kvalitativ 

 

24 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Analys grundad 

på Grundad teori enligt 

Glaser och Strauss.  

 

Kvinnor genomgick tre 

faser där den första 

upplevdes mycket mörk 

och där svåra 

existentiella frågor 

närvarade. Den andra 

fasen där de accepterade 

det som hänt, och den 

tredje fasen då de 

upplevde livet som 

värdefullt.  

 

Medel 

 

 

Utley (1999). 

 

Kvalitativ 

 

8 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Heuristisk analysmetod 

enligt Moustakas. 

 

Kvinnor som överlevt 

bröstcancer beskrev hur 

de såg på sjukdomen 

och döden, som ett 

hinder i det ”normala” 

livet och som anledning 

till personlig 

livsutveckling och ökad 

livsglädje. 

 

Hög 

 

Analys 

Vi har gjort en litteraturstudie med manifest innehållsanalys av kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Downe-Wamboldt (1992) förklarar innehållsanalys som en 
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systematisk och objektiv forskningsmetod där syftet är att validera kvalitativ data 

som beskriver ett fenomen. Begreppet manifest definierar hon som tydlig eller 

uppenbar, det vill säga att ingen tolkning av data sker.   

 

Vi inspirerades av Granheim och Lundman (2004) under analysen av vårt 

material. Inledningsvis läste vi igenom all data vi samlat in för att skapa en 

översikt och där efter markerade och extraherade vi 280 textenheter som svarade 

mot vårt syfte.  Textenheterna översattes till svenska och kondenserades sedan. 

Fokus i kondenseringen var att ta bort utfyllnadsord i textenheterna utan att 

förändra innehållets mening. I nästa steg kategoriserade vi textenheterna genom 

att sammanföra de textenheter som liknade varandra gällande innehåll och 

skapade underrubriker till dessa. Textenheterna kategoriserade vi i nio steg tills vi 

hade fem slutgiltiga huvudkategorier som innehållsmässigt skiljde varandra åt. 

Textenheterna under varje kategorinamn sammanställdes sedan till ett 

överskådligt resultat genom att vi skrev en brödtext med dessa som grund.  

 

Resultat 

I vår kvalitativa innehållsanalys har vi kommit fram till fem slutkategorier. Dessa 

presenteras i tabell 3 och beskrivs i brödtext med styrkande citat. 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att ha svårt att acceptera och hantera sjukdomen och livsödet 

Att fundera över meningen med sjukdomen och livet 

Att relationer och synen på relationer förändras 

Att förändras och få en ny syn på sig själv  

Att få ett förändrat liv och välja att hantera det som sker 
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Att ha svårt att acceptera och hantera sjukdomen och livsödet  

Kvinnor som lever med bröstcancer beskrev att det var svårt att acceptera 

sjukdomen och livsödet (Louma & Hakamies Blomqvist, 2004). Hela livet 

påverkades av sjukdomen, humöret blev sämre och de kände oro för de flesta 

saker i livet (Arman, Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin, 2001; Louma & Hakamies 

Blomqvist, 2004). De upplevde att cancern löste upp deras varande, bröt ner dem 

och gjorde dem svagare (Arman et al., 2001; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 

2005; Taylor, 2000) och att till exempel inte kunna arbeta fick kvinnor att känna 

sig värdelösa i samhället. De menade att de hade så många fel att de inte längre 

dög till någonting (Louma & Hakamies Blomqvist, 2004), inte ens att genomföra 

livsstilsförändringar som de menade krävdes (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Taylor, 

2000). I en studie av Louma och Hakamies Blomqvist (2004) beskrev kvinnor en 

rädsla över att bli totalt beroende av andra människors hjälp. De hade aldrig 

tidigare varit beroende av andra som nu, vilket gav känslan av minskad autonomi. 

De förnekande bröstcancern för att skydda sig från sjukdomen och skapa kontroll 

över situationen de befann sig i, då tankar på sjukdomen fick dem att förlora sig i 

den. 

Bröstcancern kändes som en kamp i livet där kvinnor konfronterades med döden 

och konsekvenserna av detta resulterade i förändringar i livet (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Taylor, 2000). 

Kvinnor upplevde att de ständigt var medvetna om sjukdomens närvaro (Kaiser, 

2008). I en studie av Pelusi (1997) beskrev kvinnor att döden kändes verklig och 

förklarade i Arman och Rehnsfeldts studie (2002) att sjukdomen fick dem att 

slitas mellan att glädjas åt livet och förbereda sig för döden. I studier (Arman et 

al., 2001; Kaiser, 2008; Taylor, 2000) beskrev kvinnor att transitionsprocessen 

gjort att de, i varierande grad av förödelse, utvecklat en mörkare syn på livet. I 

Louma och Hakamies Blomqvists studie (2004) beskrev kvinnor att de upplevde 

stunder då de kände att de förlorat viljan att leva som resultat av sjukdomen. 

 

I feel like I get thrown around a little bit by the waves of life, you 

know and it’s scary for me that way (Kaiser, 2008, p. 83). 
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Att fundera över meningen med sjukdomen och livet 

Kvinnor som lever med bröstcancer funderade över meningen med sjukdomen 

och livet (Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002; Taylor, 2000). En del 

kvinnor upplevde att det inte fanns några svar på varför de fått cancer, att 

bröstcancer bara händer (Pelusi, 1997; Taylor, 2000) och att det mesta i livet inte 

är logiskt (Taylor, 2000). Medan andra inte erkände sin frustration över 

sjukdomen, försökte att inte tänka på den eller intalade sig att det var fel att fråga 

sig varför just jag (Louma & Hakamies Blomqvist 2004; Pelusi, 1997; Taylor, 

2000). De som inte kunde svara på frågan varför, kände sig deprimerade, 

förvirrade, desperata och arga. De menade att det måste finnas en anledning till 

cancern för annars kände de att de levde för ingenting. Sökandet efter meningen 

med sjukdomen kunde upplevas som att jaga sin egen svans (Taylor, 2000).  

 

I think a lot about (why bad things happen to good people), but I don't 

have the answer... (Taylor, 2002, p. 785).  

Transitionsprocessen innebar en strävan mot att finna mening med cancern och 

leva ett meningsfullt liv (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Pelusi, 1997; Taylor, 2000). 

Sökandet efter mening handlade om att finna ljus i mörkret samt att få ett större 

perspektiv på livet (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Taylor, 2000). Livet hade fått en 

ny mening (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Pelusi, 1997) och det handlade om att 

acceptera döden, leva med rädsla och att möta osäkerheter (Pelusi, 1997; Taylor, 

2000). I sökandet efter mening beskrev kvinnor att det hade varit lättare att vara 

positiv till cancern om de hade varit mer troende (Taylor, 2000) och menade att ett 

djupare intresse för andliga och existentiella frågor hade skapats i och med 

sjukdomen (Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002; Taylor, 2000). 

Kvinnor upplevde sig vara närmare Gud och andligheten som resultat av 

sjukdomen (Taylor, 2000).  

Genom att finna svar på varför de fått cancer och finna mening i livet skapades 

möjlighet för kvinnor att sluta oroa sig och ifrågasätta det som hänt (Arman & 



13 

 

Rehnsfeldt, 2002; Pelusi, 1997). Vissa kvinnor fann inga svar gällande sjukdomen 

och kände att det kanske inte heller var meningen att de skulle finna några 

(Taylor, 2000).  

 

Att relationer och synen på relationer förändras 

I en studie (Arman et al., 2001) beskrev kvinnor att relationen till partnern hade 

förändrats. En del kvinnor upplevde att familjerelationerna förbättrats och blivit 

djupare och att förhållandet till partnern blivit bättre då de uppmärksammade 

varandra mer. Medan andra beskrev att relationen till partnern upplevdes som 

sämre och mer komplicerad då det kändes som att något kommit mellan dem efter 

att kvinnan blivit sjuk. Kvinnor menade att de inte längre hade tid att 

kompromissa i förhållandet vilket ledde till att relationen med partnern i vissa fall 

avslutades. I studier (Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002) beskrev 

kvinnor att orsakerna till varför relationerna hade förändrats efter 

bröstcancerdiagnosen kunde vara att de fått nya behov eller tagit avstånd från 

människor. Det kunde även bero på omgivningens reaktioner, osäkerhet eller 

omtanke om dem.  

Something has come up between us and it is worse, but in another way 

it is better too, we talk more and we give ourselves more time for each 

other (Arman et al., 2001, p. 196). 

 

Människor i omgivningen hade förväntningar på hur kvinnor som lever med 

bröstcancer skulle vara och bete sig. Familj, vänner och andra människor i 

omgivningen förväntade sig att kvinnor skulle återgå till sitt normala liv och sitt 

gamla jag efter behandlingarna, men detta var inte möjligt. Det gamla livet 

existerade inte längre, det fanns istället ett nytt normalt, vilket upplevdes svårt att 

förklara för familj och vänner då de inte kunde förstå det (Pelusi, 1997). 

Kvinnor upplevde sig stå utanför en värld av friska människor och kände sig 

isolerade från sociala relationer (Luoma & Hakamies Blomqist, 2004). De kände 

att andra betedde sig annorlunda mot dem (Pelusi, 1997). Trots att de saknade 

social samvaro drog de sig undan kollegor, grannar och bekanta och på grund av 
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att de saknade normala relationer till andra upplevdes ”krya på dig” kort som 

något som gjorde dem illamående (Luoma & Hakamies Blomqist, 2004). I studier 

(Luoma & Hakamies Blomqvist 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005) 

beskrev kvinnor att de inte ville berätta för andra att de hade cancer för att 

undvika att bli stigmatiserade av sjukdomen. De ville inte heller berätta för någon 

om hur det var då de inte ville att andra skulle tycka synd om dem. De ville 

behålla relationen till andra som den alltid tidigare varit. 

I don’t really want to tell anybody that I’m like this. I don’t want to 

talk about it to strangers, cause I feel that people would start to feel 

sorry for me or something like that... I don’t want any of that. I don’t 

think that I’ve changed that much as a person. I’m still the same 

person, even if I’ve got this disease (Luoma & Hakamies Blomqvist, 

2004, p. 736).  

Transitionsprocessen innebar att kvinnor ändrade prioriteringar och fokus i sina 

relationer (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). De insåg materiella tings 

låga värde och deras vänner och familjs stora betydelse (Pelusi, 1997). De hade 

blivit mer uppmärksamma på andra människors behov och upplevde sig själva 

som mer toleranta, accepterande och öppensinnade mot andra (Louma & 

Hakamies Blomqvis, 2004; Taylor, 2000). De förlät människor som sårat dem och 

gav mycket kärlek i sina mellanmänskliga relationer (Perreault & Fothergill 

Bourbonnais, 2005). En fördjupad insikt i andra människors betydelse och en vilja 

att hjälpa så många människor de hade möjlighet till hade skapats (Louma och 

Hakamies Blomqvis, 2004; Taylor, 2000).  

Of course, we talk about this illness when I’m with other people, but 

we talk about other things too. It’s important that I listen to my friends 

what they have to say. I’m not the only one who is important (Louma 

& Hakamies Blomqvist, 2004, p. 734). 

I och med transitionsprocessen upplevde kvinnor att de lärde känna sina vänner 

från nya perspektiv och insåg vilka som var deras riktiga vänner och kollegor 

(Arman et al., 2001). Det fanns många människor i deras omgivning som 

verkligen brydde sig om dem, vilket de tidigare inte insett (Arman et al., 2001; 
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Taylor, 2000). Närheten till sina kära förstärkte känslan av harmoni (Perreault & 

Fothergill Bourbonnais, 2005). Det var väldigt viktigt att ha människor omkring 

sig eftersom stöd beskrevs som avgörande för att hantera de förluster som hade 

upplevts (Arman et al., 2001; Louma & Hakamies Blomqvist, 2004; Perreault & 

Fothergill Bourbonnais, 2005). Stödet kunde komma från oväntat håll (Arman et 

al., 2001) som till exempel från arbetskamrater, vilket innebar att det ibland 

kändes bättre att vara på jobbet än hemma (Louma & Hakamies Blomqvist, 

2004). Kvinnor beskrev att det var nödvändigt att upprätthålla hälsosamma, 

ömsesidiga relationer till andra människor och vara nära dem samt att bli 

accepterade som jämlik för att ha möjlighet att må bra och bevara värdigheten 

(Louma & Hakamies Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; 

Taylor, 2000). 

 

Att förändras och få en förändrad syn på sig själv  

Kvinnor som lever med bröstcancer beskrev att sjukdomen hade betydelse för hur 

de upplevde sig själva (Arman et al., 2001) och att personlig utveckling var en 

positiv effekt av sjukdomen (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Louma & Hakamies 

Blomqvist, 2004). De upplevde att transition handlade om självmedvetenhet 

(Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005) och de hade alltid tidigare, innan 

bröstcancerdiagnosen, trott att de vetat vem de varit och vad de stått för, men de 

hade insett att de kände sig själva väldigt lite. Kvinnor kunde nu se tillbaka på sitt 

liv och upptäcka vem de varit, vem de var nu och vem de ville bli (Pelusi, 1997; 

Utley, 1999). De fann en välsignad kvalitet i sjukdomen där de gav sig själva tid 

och utrymme att omvärdera de egna rollerna (Arman et al., 2001; Arman & 

Rehnsfeldt, 2002; Kaiser, 2008; Pelusi, 1997) och upplevde en känsla av att låta 

masken falla (Arman & Rehnsfeldt, 2002).  

 

There is parts of me that is gone, but there is something else that came 

in. (The surgeon) might have taken a boob, but he gave me a different 

personality (Kaiser, 2008, p. 83). 
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Transitionsprocessen hade gett kvinnor en ökad styrka och en möjlighet att 

fortsätta ta hand om sig själva och finna fullbordande (Arman et al., 2001; Kaiser, 

2008; Pelusi, 1997; Taylor, 2000; Utley, 1999). De såg sig själva som överlevare 

och upplevde att de hade styrkan att kämpa och en positiv inre kraft som bar dem 

genom livet (Kaiser, 2008; Pelusi, 1997; Utley, 1999). Kvinnor beskrev att de 

kände sig mer nöjda över sig själva nu. De upplevde sig vara en bättre person för 

sig själv i och med transitionen och brydde sig inte längre om vad andra tyckte 

om dem (Kaiser, 2008; Taylor, 2000). En del kvinnor beskrev att bröstcancern inte 

gjorde dem till bättre människor, men att den fick dem att inse hur de agerar, 

reagerar och samspelar med andra. En ökad öppenhet med de egna känslorna 

visade sig i form av ett förändrat humör. Kvinnor beskrev att de inte var lika glada 

som förr, men djupare och mer öppna (Arman et al., 2001; Taylor, 2000). De 

upplevde att de försonats med sig själva, var närmare sitt hjärta, samt att 

bröstcancern öppnat dörren till den inre visdomen (Perreault & Fothergill 

Bourbonnais, 2005; Taylor, 2000).  

 

(Breast cancer) can make you a richer, deeper person as all suffering 

can (Taylor, 2000, p. 787). 

 

Bröstcancern upplevdes som en alarmklocka från Gud som sa att de behövde 

lugna ner sig (Taylor, 2000). Detta gav upphov till transitionsprocessen vilken 

stödde en inre granskning som var nödvändig för kvinnor för att uppnå ett särskilt 

lugn inom sig själv. Den första prioriteringen handlade numera om att ta väl hand 

om sig och de insåg vikten av att vara tålmodiga och inte stressa (Taylor, 2000). 

De fann ett inre lugn genom förmågan att leva dag för dag eller genom att 

acceptera kroppsliga förändringar, förlust av energi och brist på stöd från familjen 

(Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Taylor, 2000). Genom försoning med 

sig själv minskade upplevelsen av smärta och en spirituell process startade som 

gjorde att kvinnor fortsatte att känna sig hela som människor genom kontakt med 

sig själv, andra och överjaget. Den inre transitionen beskrevs som en känsla av 

gudomligt skydd, närheten av ett ”överjag” eller som känslan av att inte vara 
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ensam (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). I studier (Louma & Hakamies 

Blomqvist, 2004; Pelusi, 1997) beskrev kvinnor att mötet med döden fick dem att 

inse vikten av att lära sig leva dag för dag för att ha möjlighet att växa och 

bibehålla känslolivet, att fungera emotionellt innebar en möjlighet för dem att 

trivas med livet (Louma & Hakamies Blomqvist, 2004). 

 

Att få ett förändrat liv och välja att hantera det som sker 

Kvinnor som lever med bröstcancer beskrev att de var tvungna att överge det 

tidigare livet på grund av sjukdomen (Pelusi, 1997). För att ha möjlighet att 

upprätthålla livet och gå vidare handlade det om att lägga energi på att bevara 

livet, acceptera det som hänt och tänka positivt (Perreault & Fothergill 

Bourbonnais, 2005; Taylor, 2000; Utley, 1999). De såg till att inte bara ta hand om 

kroppen utan även själen och sättet att leva på för att kunna gå vidare (Perreault & 

Fothergill Bourbonnais, 2005; Utley, 1999) och inte kvävas (Perreault & 

Fothergill Bourbonnais, 2005). Det handlade inte om att dö av sorg över 

sjukdomen, utan om att leva och ha ett liv (Taylor, 2000; Utley, 1999). Kvinnor 

upplevde att de, som resultat av sjukdomen, blev kapabla att ta kontroll över livet, 

vilket de gjorde genom att delta i olika aktiviteter (Arman & Rehnsfeldt, 2002; 

Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). De hade nu även förmågan att 

omvärdera arbetet och den sociala positionen (Arman & Rehnsfeldt, 2002).  

 

…I started drawing on good happy things instead of feeling sorry for 

myself… (Utley, 1999, p. 1522). 

Kvinnor beskrev vikten av att lära sig leva i nuet (Louma & Hakamies Blomqvist, 

2004; Taylor, 2000) för att bevara livskvalitén och samtidigt leva ett normalt liv. 

Insikten i att de inte kunde behålla det normala livet gjorde att det kunde 

acceptera sin livssituation, vilket innebar att de kunde glädjas åt aktiviteter som 

möjliggjorde ett relativt normalt liv (Luoma & Hakamies Blomqist, 2004). I en 

studie (Arman & Rehnsfeldt, 2002) upplevde kvinnor att de genom att återgå till 

en atmosfär och värderingar från tidigare perioder i livet skapade en förnyad 

uppskattning om vad som var viktigt i livet.  
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Bröstcancerdiagnosen förde med sig fundamentala förändringar i sättet att leva 

och se på livet (Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002; Pelusi, 1997; 

Utley, 1999) och uppmanade dem att göra förändringar i livet och se vad som 

verkligen var betydelsefullt (Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002; 

Louma & Hakamies Blomqvist 2004; Pelusi, 1997; Taylor, 2000). De kunde nu 

identifiera situationer som de inte längre ville vara en del av (Perreault & 

Fothergill Bourbonnais, 2005) samt forma ett syfte och definiera vad de behövde 

göra i sitt liv (Taylor, 2000). Transitionsprocessen gjorde att kvinnor blev 

sporrade att söka ny information och försöka ändra sitt livsmönster och vara herre 

i ett nytt liv (Arman & Rehnsfeldt, 2002). Livet hade fått ett djupare värde 

(Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002; Perreault & Fothergill 

Bourbonnais, 2005; Taylor, 2000; Utley, 1999) och de upplevde det som rikare, 

men samtidigt mer smärtsamt och obehagligt vissa stunder (Pelusi, 1997).  

 

Livet hade blivit mer intensivt och kvinnor beskrev att de inte ville missa något, 

inte slösa bort några stunder eller låta något gå förlorat, då de i tanken ville de 

använda sig av all tid, suga i sig upplevelser och försöka leva (Louma & 

Hakamies Blomqvist 2004; Taylor, 2000; Utley, 1999). De kände sig som en del 

av ett större sammanhang och att de hade en uppgift (Pelusi, 1997). Goda 

relationer, utrymme i livet, att bli äldre och saker att se fram emot värdesattes 

högre (Arman et al., 2001; Pelusi 1997). Bröstcancern hade väckt en inre 

transitionsprocess som ledde dem tillbaka till ett mer genuint liv (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002). Kvinnor menade att bröstcancer var det bästa som hänt dem 

och att de tack vare den fått uppleva den bästa tiden i deras liv (Arman et al., 

2001; Louma & Hakamies Blomqvist, 2004; Pelusi 1997; Perrault & Fothergill 

Bourbonnais, 2005; Taylor, 2000).  

Life has become for me a privileged experience of being in love. To 

live, people surrounding me... to enjoy every moment... It´s to choose, 

not to endure, but to choose (Perrault & Fothergill Bourbonnais, 2005, 

p. 517). 
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Diskussion  

Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva upplevelser av transition hos 

kvinnor som lever med bröstcancer. Vår kvalitativa innehållsanalys resulterade i 

fem kategorier: Att ha svårt att acceptera och hantera sjukdomen och livsödet; Att 

fundera över meningen med sjukdomen och livet; Att relationer och synen på 

relationer förändras; Att förändras och få en förändrad syn på sig själv; Att få ett 

förändrat liv och välja att hantera det som sker.  

Resultatet i kategorin Att ha svårt att acceptera och hantera sjukdomen visade att 

kvinnor som lever med bröstcancer hade svårt att acceptera och hantera 

sjukdomen och anpassa sig efter de förändringar som sjukdomen inneburit. De 

kände sig värdelösa som människor och upplevde det svårt att vara beroende av 

andra. Detta kan jämföras med en studie (Fitzimon et al., 2007) där personer som 

lever med svår kronisk sjukdom beskriver att beroende av andra och förlust av 

autonomi kan leda till känslor av frustration som kan vara svåra att hantera. 

Vidare beskriver personer med kronisk sjukdom (Fitzimon et al., 2007) att allt i 

livet känns betydelselöst och att de upplever sig ruttna som människor. Känslor av 

depression uppkommer då de tydligt märker att hälsan försämras eller då de blir 

påminda om att de inte alltid kan utföra sina dagliga aktiviteter som de tidigare 

kunnat. Nekolaichuk och Bruera (1998) menar att det kan vara en isolerande 

upplevelse att leva med cancer, då patienter känner sig marginaliserad av stress, 

förlust av roller och psykisk desorientering.  

Sökandet efter mening med sjukdomen och livet var centralt för kvinnor som 

lever med bröstcancer, vilket resultatet i kategorin Att fundera över meningen med 

sjukdomen och livet beskrev. Vissa kvinnor upplevde att de behövde finna mening 

med sjukdomen och livet för att ha möjlighet att acceptera och hantera det som 

hänt och gå vidare. Medan andra kvinnor menade att de inte behövde finna någon 

mening med sjukdomen och livet då de upplevde att inte fanns någon mening. 

Lethborg, Arnada och Kissane (2008) beskriver lidande som det centrala i 

transitionsprocessen. De menar att det handlar om att kämpa för att finna mening, 

klara av att möta lidandet och anpassa sig efter de förändringar som sjukdomen 
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inneburit. De menar vidare att det är viktigt att se kopplingen mellan lidandet och 

sökandet efter mening. Detta då lidandet visar på de begränsningar människans 

existens har samt tar fram en större medvetenhet om meningen med livet. I studier 

(Öhman, Söderberg & Lundmans, 2003; Rousseau, 2000; Taylor, 1983) kopplar 

forskarna samman individens sökande efter mening med försök att acceptera 

sjukdomen och anpassa sig till de nya livsförutsättningarna. Enligt Toombs (1992, 

s. 31-33 ) handlar sökandet efter förklaringar till sjukdomen om att värdera 

sjukdomsupplevelsen. Hon menar att om människan inte finner förklaringar till 

sjukdomen tappar hon/han förmågan att skapa förståelse inför 

sjukdomsupplevelsen. Taylor (1995) menar, till skillnad från Toombs resonemang 

men i likhet med vårt resultat, att det finns både de som vill finna mening med 

sjukdomen och de som inte söker efter mening. De som vill finna mening och inte 

gör det mår ofta inte bra, medan de som inte söker efter mening kan må bra med 

det. Skaggs och Barron (2006) visar att människor reagerar olika på oväntade 

negativa livshändelser och varje individs behov är unika. En del människor har 

förmågan att kämpa igenom processen i sökandet efter mening utan problem, 

medan andra finner det omöjligt att finna mening med livshändelsen och 

livsupplevelsen. 

Resultatet i kategorin Att relationer och synen på relationer förändras visade att 

kvinnor upplevde att relationerna förändras. Söderberg och Lundman (2001) 

förklarar att förändrade relationer beror på att sjukdomen stör strukturen som är 

viktig att ha i kopplingen till andra människor, vilket innebär att det sociala livet 

förändras. Kvinnor i vår litteraturstudie upplevde sig stå utanför en värld av friska 

människor och kände sig isolerade från sociala relationer. De upplevde även att 

andra betedde sig annorlunda mot dem och de drog sig undan från sociala 

relationer. I likhet med detta beskriver kvinnor som lever med fibromyalgi 

(Öhman et al., 2003) att sjukdomen innebär en känsla av att inte vara som andra. 

De upplever känslor av ensamhet som inte minskar i och med att de menar att 

deras anhöriga har sina egna liv att ta hand om, vilka deltagarna inte känner sig 

delaktiga i. Grannar slutar besöka dem och deltagarna upplever rädsla för att 

andra inte ska se dem som samma människor längre, vilket resulterar i att de drar 
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sig undan från andra. Den isolerade ensamheten de beskriver innebär att känslan 

av att stå utanför den vanliga världen ökar.  

I vår litteraturstudie beskrev kvinnor att känslan av närhet till sina kära förstärkte 

känslan av harmoni och att stöd var avgörande för att ha möjlighet att hantera det 

som hänt. I en studie av Lughton (1997), som handlar om upplevelsen av stöd hos 

kvinnor som behandlas för bröstcancer, beskriver kvinnor att socialt stöd är 

viktigt för att orka konfrontera döden och skapa möjlighet att upprätthålla eller 

förändra identiteten. I likhet med vår studie upplever kvinnor i Lughtons studie 

(1997) att stöd är avgörande för att hantera sjukdomen. Stöd från familjen och 

nära vänner beskrivs som extra viktigt för dem. Till skillnad mot vårt resultat 

beskriver kvinnor i Lughtons studie (1997) att de även uppskattar stöd från andra 

kvinnor som har haft bröstcancer. Kvinnor som lever med bröstcancer beskrev en 

vilja att hjälpa andra människor. I Lindseys studie (1996) beskriver deltagarna att 

de har ett behov av ömsesidiga relationer och en vilja att hjälpa andra. 

I kategorin Att förändras och får en förändrad syn på sig själv beskrev kvinnor att 

sjukdomen hade betydelse för hur de upplevde sig själva. De fick en förändrad 

och förnyad syn på sig själv och såg vem de verkligen var. I likhet med vårt 

resultat menar Kralik, Koch, Price och Howards (2002) att upplevelsen av kronisk 

sjukdom innefattar en process hos individen där identiteten förändras samtidigt 

som den drabbade försöker bibehålla upplevelsen av självet så som det var innan 

sjukdomen inkräktade i livet. I en studie (Ellis-Hill, Payne & Ward, 2000), med 

fokus på strokedrabbade individer, beskriver deltagarna att de har ställts mot 

existentiella frågor som konsekvens av sjukdomen. De upplever att sjukdomen 

påverkar och utmanar helheten av deras varande. I vår litteraturstudie beskrev 

kvinnor förändringar i den egna identiteten och upplevde att de blivit en ny 

människa som konsekvens av sjukdomen. Enligt Kralik et al. (2002) kan 

förändring eller upplösning av den egna identiteten influeras av gamla och nya 

livserfarenheter och den aktuella sjukdomsupplevelsen kan få individen att 

ifrågasätta vem de är nu.  



22 

 

I kategorin Att få ett förändrat liv och välja att hantera det som sker beskrev 

kvinnor att de varit tvungna att kämpa och acceptera ett nytt sätt att leva, i likhet 

med vad en studie av Öhman et al. (2003) beskriver. I deras studie menar 

deltagarna som lever med kronisk sjukdom att de blivit tvingade att finna nya 

vägar för att leva samt kämpa för att integrera sjukdomen till det normala livet 

samtidigt som de har behövt anpassa sig efter de nya förutsättningarna. I likhet 

med detta beskriver kvinnor som lever med fibromyalgi i Söderberg och 

Lundmans studie (2001) att de behövt överge det gamla livet. De upplever även 

att de för att överleva ha behövt acceptera ett avbrutet liv, anpassa sig och lära sig 

leva med de förändringar som sjukdomen medfört. Fibromyalgi ses som 

koreografen av aktivitet och relationer och skapar förutsättningarna för hur de ska 

leva sina liv.  

I vårt resultat beskrev kvinnor att det handlade om att lära sig leva med 

sjukdomen och kämpa vidare i livet. Morse, Bottorff och Hutchinson (1994) 

menar att människan måste gå igenom en process av lärande för att kunna leva 

med nya begränsningar och definiera livet i relation till dessa förändringar. Detta 

måste göras för att skapa möjlighet att känna sig som en del av världen igen. 

Morse och Carter (1996) menar att intensiteten i människans lidande kan variera 

mycket och minska gradvis över tid. Det minskade lidandet sker då individen 

accepterar lidandet och kan definiera sig själv på nytt. En allvarlig sjukdom gör 

att sättet att leva pendlar mellan att uppskatta livet och att uppleva lidandet, men 

samtidigt handlar det även om processen att omformulera jaget. Neill (2002) anser 

att det krävs att individen sätter sorgen bakom sig och tar för sig i livet för att ha 

möjlighet att gå vidare och leva. Morse och Carter (1996) menar att när 

människan har lidit nog blir hon/han förmögen att acceptera den förändrade 

verkligheten, få nya insikter i livet och finna uppskattning av det nya jaget. Detta 

visar att det inte handlar om att kvinnor får nog av att lida och därför väljer att gå 

vidare. Accepterandet av situationen och viljan att kämpa vidare ger möjligheter 

till nya insikter och uppskattning till livet.  
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Omvårdnadsintervention 

I vårt resultat beskrev kvinnor stöd som avgörande för att hantera det som hänt. 

För att kvinnor som lever med bröstcancer ska få goda möjligheter att ta sig 

vidare i transitionsprocessen samt få möjligheten att uppleva hälsa har vi valt stöd 

som intervention, stöd i form av aktivt lyssnande och i sökandet efter mening.   

Skaggs och Barron (2006) och Kaplan (2008) anser att sjuksköterskors mål med 

omvårdnaden är att stödja och gynna patientens process i att anpassa sig efter de 

nya förutsättningarna sjukdomen medfört. För att sjuksköterskan ska kunna 

identifiera kvinnans individuella behov av stöd i transitionsprocessen har vi valt 

att använda oss av Antonovskys (2005, s. 42-50, 172, 182) KASAM begrepp. 

KASAM står för Känsla av sammanhang och de centrala komponenterna i 

begreppet är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM handlar om 

människans förmåga att upprätthålla sig och röra sig på kontinuet hälsa-ohälsa. 

Hög KASAM innebär god förmåga gällande dessa komponenter och låg KASAM 

innebär det motsatta.   

Kvinnor i vår litteraturstudie gav uttryck för att de inte upplevde situationen som 

hanterbar då de beskrev att sjukdomen bröt ner dem och gjorde dem svagare. 

Hanterbarhet handlar, enligt Antonovsky (2005, s. 42-50), om de resurser som 

individen har för att kunna hantera och möta de krav som ställs utifrån de stimuli 

som denne utsätts för. Smiths (2006) menar att sjuksköterskor genom att rikta sin 

uppmärksamhet mot patienten och aktivt lyssna på det som förmedlas, både det 

explicita och det implicita som framkommer i mötet, skapar möjlighet att ta del av 

patientens livsvärld och på så vis ger stöd till patienten. Aktivt lyssnande handlar 

om att vara närvarande i stunden, ta sig tid för patienten, vara öppen för det som 

sägs och det som uttrycks genom patientens kroppsspråk samt att vara 

koncentrerad och visa ett genuint intresse för personens berättelse. Det aktiva 

lyssnandet handlar också om att sjuksköterskan upprepar ord och meningar och 

finner betydelsefulla innebörder i dem för att kunna gå till djupet med patientens 

upplevelser. Det handlar om att ta del av patientens tankar och funderingar samt 

identifiera vilka resurser patienten har för möjligheter till stöd från anhöriga och 

på så vis stärka helhetsperspektivet på patientens situation.  
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Kvinnor i vår litteraturstudie beskrev att de många gånger sökte förklaringar till 

varför de fått cancer, förklaringar som skulle kunna stärka deras begriplighet inför 

det som inträffat. Upplevelsen av att inte finna svar på varför de fått sjukdomen 

och inte må bra av det tyder på att kvinnor hade svårt att uppleva situationen 

begriplig. Begriplighet handlar, enligt Antonovsky (2005, 42-50), om i vilken 

utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som strukturerade, 

förklarliga och sammanhängande. Skaggs och Barron (2006) och Taylor (1995) 

menar att sjuksköterskors uppgift är att stödja patienten i sitt sökande efter 

mening i de fall då patienten själv inte har denna förmåga. Detta görs genom en 

individuell intervention fokuserad på integrering mellan meningen och 

livsupplevelsen. Det handlar om att patienten ska få uttrycka sina känslor och 

upplevelser inför det som hänt och samtidigt få möjligheter att beskriva sitt 

sökande efter mening med sjukdomen för att kunna komma vidare i processen. 

I resultatet framkom det uttryck för att kvinnor som lever med bröstcancer många 

gånger upplevde svårigheter med att finna meningsfullhet i sjukdomen. Detta 

visade sig då de beskrev svårigheter att möta och acceptera sjukdomen och de 

förändrade livsförutsättningarna. De försökte bibehålla livet som det alltid varit 

och vågade inte tänka på det som hänt. Enligt Antonovsky (2005, s, 42-50) 

inbegriper meningsfullhet vikten av att känna sig delaktig i det som händer samt 

att ha modet att konfrontera det som hänt för att finna mening. För att ha 

möjlighet att stödja patienten den situation som hon eller han befinner sig i menar 

Lethborg, Aranda och Kissane (2008) att sjuksköterskor måste se kopplingen 

mellan lidande och sökandet efter mening. De menar att människan genom att 

berätta om sina känslor för någon annan får möjlighet att uttrycka sin existentiella 

smärta och sitt lidande samt får stöd för de tankar och känslor som personen bär 

på. Att bli lyssnad till innebär en möjlighet för individen att uppleva sig värdefull 

då någon tar sig tid, bryr sig och bekräftar en som en unik människa, vilket kan 

stärka den egna kraften och självkänslan vilket ökar möjligheten att ta sig vidare i 

transitionsprocessen. 
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Metoddiskussion 

En upplevelse är, som vi ser på det, individuell och beskriver individens känslor 

relaterade till ett skeende. Även om varje upplevelse är unik har vi i resultatet av 

vår litteraturstudie funnit vissa gemensamma likheter i kvinnors upplevelser av 

transition vid bröstcancer. Vi har genomfört en kvalitativ manifest innehållsanalys 

som enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 2-4) används i studier inom 

omvårdnadsforskning där fokus ligger på individen och dennes inre upplevelser. 

Burnard (1991) beskriver analysmetoden som systematisk och faktabaserad, där 

den vetenskapliga kvalitén säkerställs under och efter arbetets gång för att 

resultatet ska kunna räknas som tillförlitligt. Samtidigt belyser Downe-Wamboldt 

(1992) att analysmetoden kan ifrågasättas ur validitetssynpunkt då kategorier och 

slutprodukt är subjektivt skapade. För att kontrollera oss själva under 

analysprocessen har vi vid ett flertal tillfällen återgått till originaltexten för att 

försäkra oss om att vi kategoriserade korrekt, det vill säga att innehållet i våra 

kategorier var samstämmigt. Enligt Granheim och Lundman (2004) ska innehållet 

i kategorierna kontrolleras kontinuerligt under arbetets gång med hjälp av 

originaltexterna, allt för att stärka resultatets tillförlitlighet. Tillförlitligheten i en 

kvalitativ studie ska vidare, enligt Downe-Wamboldt (1992), bedömas utifrån de 

fyra komponenterna: pålitlighet, bekräftelsebarhet, trovärdighet och 

överförbarhet.  

 

För att stärka pålitligheten i vår litteraturstudie har vi detaljerat beskrivit hur vi 

gått tillväga för att nå fram till resultatet. Sökord samt kombinationer av dessa, 

databaser och inklusions- och exklusionskriterier presenteras i vår metoddel och 

möjliggör en upprepning av sökningen. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 

254-255) och Polit och Beck (2008, s. 196) står pålitligheten i en studie i relation 

till hur exakt och noggrant tillvägagångssätt och reslutat återgivits. De artiklar vi 

använt oss av har vi kvalitetsbedömt med hjälp av Willmans et al. (2006, s. 97) 

granskningsprotokoll, resultatet av bedömningen visade medel eller hög kvalitet 

på valda artiklar till analysen.  

 



26 

 

Metodfel eller såkallade bias har vi försökt förhindra genom att låta våra 

kurskamrater ta del av vårt material under arbetes gång och vid dessa tillfällen har 

de kunnat upptäcka eventuella misstag i vårt tillvägagångssätt. Enligt Holloway 

och Wheeler (2002, s. 255) och Polit och Beck (2008, s. 196) ska resultatet inte 

påverkas av forskarens förutfattade meningar utan komma direkt från 

studiedeltagarna för att bekräftelsebarheten ska kunna stärkas. Då vår metod är 

deskriptiv och ansatsen manifest, det vill säga inte tillåter egna tolkningar, ökar 

således bekräftelsebarheten i vår studie. För att tydliggöra att resultatet stämmer 

överens med studiedeltagarnas beskrivningar av sina upplevelser har vi använt oss 

av citat i resultatdelen. Med hjälp av citat i texten stärks trovärdigheten i en studie 

enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 255) och Polit och Beck (2008, s. 196). 

Trovärdigheten styrks även genom noggranna redovisningar av artiklar och den 

metod man använt sig av (Granheim & Lundman, 2004). Överförbarheten bygger 

på att en liknande situation, med liknande deltagare ska generera i ett likvärdigt 

resultat (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). 

 

Antalet artiklar vi använt är åtta stycken vilket innebär att resultatets tyngd inte 

blir det samma som om vi hade haft tillgång till ett större antal artiklar. Resultatet 

är således inte generaliserbart. Vi menar dock att även om resultatet inte är 

generaliserbart så är det fortfarande betydelsefullt, då vi uppnått syftet med 

kvalitativa studier vilket är att beskriva och belysa individuella upplevelser av 

fenomen. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 21) krävs det att resultatet ska 

kunna appliceras på en hel population för att det ska räknas som generaliserbart. 

Något som är svårt att uppnå i en kvalitativ litteraturstudie. 

 

De artiklar vi använt i vår studie har alla varit engelskspråkiga, vilket inneburit att 

vi fått översätta de extraherade textenheterna till svenska innan kondensering och 

kategorisering. Ett moment som innebär risk för tolkning samt risk för förlust av 

nyanser. Även under kondenseringen och kategorisering finns risk för att vi 

omedvetet tolkat eller förlorat relevant data. Studiens resultat kan dessutom ha 

påverkats av vår bristande kunskap i artikelgranskning och felbedömningar 

gällande studiernas kvalitet kan ha gjorts. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 
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21) är en studies resultat under påverkan av forskarnas kunskap, syftets 

formulering samt tillgängligt material. 

 

Trots att vi läst på om transition innan vi sökte artiklar upplever vi nu efteråt att 

vår kunskap om ämnet blivit djupare och vi fått en större förståelse inför 

processen. Detta innebär att vi reserverar oss för att vissa artiklar kan ha sållats 

bort i sökprocessen. Vi valde även att avgränsa området till artiklar som beskrev 

hela transitionsprocessen och valde därför bort artiklar med kvinnor som nyligen 

blivit diagnostiserade med bröstcancer, detta kan ha medfört att vi fått ett mindre 

rikt material. Anledningen till att vi valde att göra detta var att vi ser transition 

som en process som ska studeras i sin helhet.   

 

Slutsats 

Transitionsprocessen ska betraktas som en odelbar helhet då alla delar i processen 

integreras i och samspelar med varandra. Det är inte en linjär process med ett 

bestämt slut, utan en föränderlig och individuell upplevelse. Kvinnor med 

bröstcancer kan således och i enhetlighet med vårt resultat befinna sig i olika 

delar av transitionen samtidigt samt röra sig fram och tillbaka i processen över tid. 

Transitionsprocessen är med andra ord komplex och ställer höga krav på 

sjuksköterskors förmågor att uppmärksamma och identifiera den unika individens 

behov över tid. Det är viktigt att betona att alla kvinnor inte tar sig igenom hela 

processen och uppnår hälsa, men för att skapa förutsättningar för möjligheten att 

uppleva hälsa bör sjuksköterskor ha kunskap om transition. Dels för att beskriva 

processen för kvinnan och dels för att ha möjlighet att identifiera hennes behov i 

transitionsprocessen.  

Vidare forskning i ämnet behövs för att skapa djupare förståelse i individuella 

upplevelser av transitionsprocessens olika delar samt vad kvinnan behöver för att 

ta sig vidare i processen. Det är av vikt att belysa närståendes upplevelser av att 

stå vid sidan av en kvinna som lever med bröstcancer och genomgår transition, för 

att belysa den närståendes behov, stärka denne och öka förmågan att fungera som 

stöd för kvinnan. 
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