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Sammanfattning

Inledning: I Sverige drabbas varje år ca 7000 kvinnor av någon form av bröstcancer. 
Behandlingen mot bröstcancer innebär att kvinnorna drabbas av en rad olika 
konsekvenser, såsom hårförlust, mastektomi, illamående och smärta. På den 
existentiella nivån ställs kvinnorna inför frågan om de kommer att få leva eller om de
till följd av sjukdomen kommer att dö. Syftet med den här studien var att beskriva 
kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metoden som användes var en 
systematisk litteraturstudie.  Efter genomförd sökning i fyra databaser, PubMed, 
Cinhal, PsycInfo och SweMed+, kvalitetsgranskades och inkluderades elva
vetenskapliga artiklar. Resultat: Analysen resulterade i två kategorier: Emotionell 
påfrestning med underkategorierna upplevelser av ensamhet, kontroll, stress och 
förändrad självbild. Viljan att leva med underkategorierna meningen med livet samt
positiv förändring. I resultatet framkom att det upplevdes som ett stort lidande att leva 
med bröstcancer men att det också fanns mycket positivt som kom ur kvinnornas 
bröstcancerdiagnos. Lidandet låg i rädsla för att inte våga dela sina innersta tankar 
med någon, att kvinnligheten fått en törn till följd av mastektomi, att på olika sätt 
försöka klara av sin sjukdom för att inte uppleva en känsla av förlorad kontroll. I 
lusten låg viljan att göra sådant som kvinnorna mådde bra av, att komma närmare sina 
anhöriga och bli mer medvetna om vad de själva upplevde som viktigt i livet. 

Nyckelord: Kvinnor, bröstcancer, upplevelse
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1 Inledning

Idag finns det cirka tvåhundra kända typer av cancer (Reitan & Schölberg, 2003). Antalet 

ställda cancerdiagnoser växer kraftigt och sjukdomen är en av de som ökar mest, mycket på 

grund av den ökade medellivslängden (Strang, 2004). Den vanligaste typen av cancer i 

Sverige är bröstcancer och den drabbar ungefär 7000 svenska kvinnor varje år, samtidigt som 

bara ett fåtal män drabbas. Utvecklingen inom sjukvården på senare tid, framförallt tidigare 

ställda diagnoser och bättre möjligheter till behandling, har gjort att de flesta typerna av 

bröstcancer effektivt kan behandlas (Reitan & Schölberg, 2003).

2 Bakgrund

Cancer benämns i vardagligt tal efter den vävnad eller det organ den drabbar, som leukemi 

eller tjocktarmscancer (Strang, 2004; Nilbert, Wiktorsson & Nolervik, 2008). Cancerdiagnos 

grundas på en mikroskopisk undersökning av cellerna (Reitan & Schölberg, 2003).

Cancer utvecklas på molekylär och cellulär nivå och triggar igång en serie händelser i det 

organ eller organsystem den drabbar. Cancer uppstår genom att det har blivit en förändring i 

cellen, t.ex. att en gen skadats eller genom att en mutation har skett. Om t.ex. kontrollgenen i 

cellen skadas eller plötsligt saknas innebär det att cellerna får fritt spelrum att föröka sig som 

de vill då det inte längre finns någon stoppsignal. Det kan liknas vid att cellerna får 

egentillverkade specialegenskaper och inte längre reagerar på start- och stoppsignal samt 

undviker programmerad celldöd. Förutsättningen för att våra celler ska ge rätt information till 

nya celler är att DNA:t i cellen inte har blivit skadat. Har cellen själv inte kunnat reparera sina 

skador börjar de nya cellerna dela sig fel, vilket är vad som inträffar vid utvecklandet av 

cancer (Reitan & Schölberg, 2003).

Cancer indelas vanligtvis i benign och malign. Benign cancer karaktäriseras av okontrollerad 

celltillväxt. Cellerna i en benign cancer kan dock inte sprida sig och utveckla nya tumörer 

med hjälp av blod eller lymfvätska. Tumören kan växa sig stor och skjuta undan andra organ 

och vävnader men kan inte växa in i dessa. En malign tumör har förmågan att infiltrera andra 

organ och där utveckla en ny tumör (Nilbert et al., 2008). 
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2.1 Bröstcancer

Bröstcancer finns i flera olika varianter. Det vanligaste är att bröstcancer börjar i 

mjölkgångarnas celler. Den kan också uppstå i mjölkkörtlarna eller i bindväven mellan 

mjölkkörtlarna. Vid diagnos brukar tre metoder kombineras: klinisk undersökning - där 

läkaren noggrant inspekterar och känner igenom bröst och lymfkörtlarna i armhålan,

mammografi/ultraljud - där röntgenbilden visar tumören samt cytologi - där ett litet cellprov 

sugs ut med hjälp av en nål och sedan analyseras (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008).

2.2 Behandling

Bröstcancer behandlas genom kirurgi, strålbehandling, hormonell behandling och cytostatika. 

Vid kirurgi opereras hela bröstet eller delar av bröstet bort, så kallad mastektomi, även

drabbade lymfkörtlar opereras bort. Strålbehandling syftar till att förstöra de små 

cancerförändringar som eventuellt finns kvar i vävnaden efter operationen, vilket minskar 

risken för en ny tumör (Ringborg et al., 2008; Jönsson, 2004).

Det som gör cancercellerna känsligare för strål- och cytostatikabehandling är den snabba 

celldelningen. Undersökningarna blir hela tiden bättre, vilket leder till att cancertumörer 

upptäcks tidigare (Strang, 2004; Nilbert et al., 2008).

En komplikation som kan uppstå efter operation och strålbehandling är lymfödem. Det beror 

på att lymfflödet i armen och bröstet försvårats, vilket leder till att vätska som vanligtvis 

transporteras bort stannar kvar i armen. Eftersom 70 – 80 % av bröstcancertumörer är 

beroende av kvinnligt könshormon för att växa, analyseras tumörerna. Är tumörerna 

hormonberoende sätts antihormoner in för att minska risken för återfall. Vanliga biverkningar 

är vallningar samt sköra slemhinnor i underlivet (Ringborg et al., 2008; Jönsson, 2004).

Cytostatikabehandling används för att krympa befintliga tumörer, förebygga återfall (recidiv) 

av sjukdomen och behandla cancertumörer som spridit sig i kroppen. Vanliga biverkningar är 

trötthet, håravfall, illamående, dålig aptit, sköra slemhinnor, blodbrist, infektionskänslighet 

och blödning (Ringborg et al., 2008; Jönsson, 2004).

2.3 Behandling utifrån omvårdnad

Det står i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att hon ska kommunicera, vägleda och ge 

stöd åt patienter och deras anhöriga. I enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 
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(2007) är fyra av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Att det finns en god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten anses vara 

nödvändigt för att cancerpatienter ska få högsta kvalité på sin omvårdnad. Forskning visar att 

bra kommunikation spelar stor roll för patientens smärtlindring, följsamhet vid behandling, 

psykologiska välbefinnande och tillfrisknande. Svag kommunikation har visat sig vara en

anledning till mindre följsamhet vid behandling. (Ringborg et al., 2008).  Sjuksköterskan ska 

försöka förmedla informationen på ett sådant sätt att den ökar patientens förutsättningar, 

stärker hopp och ger patienten ökad insikt och förståelse om sin situation. Adekvat 

information från sjuksköterskan ger korrekt kunskap hos patienten. Att ge rätt information vid 

rätt tillfälle är viktigt för att inte förmedla en känsla av att patienten har förlorat kontrollen 

över sitt liv och för att inte beröva patienten dennes hopp (Reitan & Schölberg, 2003).

Kontroller av att patienten har förstått informationen samt att patienten har fått empati och 

bekräftelse för sin upplevelse beskrivs som viktig i sjuksköterskans arbete med god 

omvårdnad. Under sin sjukdomstid upplever bröstcancerpatienter en rad olika symtom till

följd av behandling, som illamående, hårförlust och ibland stor smärta. Effektiv 

dokumentation och utvärdering av t.ex. smärta eller illamående gör att sjuksköterskan kan 

lindra symtomen innan de uppstått (Ringborg et al., 2008). En viktig uppgift för 

sjuksköterskan är att försöka göra det lättare för de bröstcancerdrabbade kvinnorna genom att 

vara uppmärksam på de svårigheter de ställs inför (Reitan & Schölberg, 2003).

2.4 Att som kvinnor leva med en allvarlig sjukdom 

Hur kvinnorna hanterar att leva med sjukdom beror mycket på vad kvinnorna har med sig för 

erfarenheter sen tidigare. Sjukdom upplevs för de flesta drabbade kvinnorna som ett hot om 

döden, med stor oro och ovisshet som följd. Upplevelse av förändring av mental hälsa, fysisk 

förmåga, förändring av personliga och sociala roller samt förändring av utseende och 

kroppsuppfattning är några av utmaningarna som sjukdomsdrabbade kvinnor kan ställas inför 

(Jönsson, 2004).

2.5 Livsvärldsperspektiv

Livsvärlden är den verklighet som vi upplever och tillbringar vår dagliga tillvaro i. Att 

använda ett livsvärldsperspektiv är att uppmärksamma den livsvärld som kvinnorna lever i, 
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hur de ser och förstår världen. Livsvärlden är något som tas för givet och oftast inte 

reflekteras över. Den förklarar sambandet mellan individen och världen och innebär att 

kvinnornas vardagsliv och erfarenheter uppmärksammas. Det är genom livsvärlden vi förstår, 

beskriver och upplever våra liv (Dahlberg, Fagerberg, Suserud, Nyström & Segesten, 2003).

2.6 Lidande

Det finns enligt Eriksson (1994) tre olika typer av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande kan beskrivas som det lidande som upplevs i samband med

sjukdom och behandling. Vårdlidande beskrivs som det lidande som uppkommer genom t.ex. 

kränkning av patienten, straff, maktutövning eller utebliven vård. Livslidande ses som det 

lidande som upplevs när det självklara livet inte längre är så självklart och hela ens existens 

hotas. Att hotas av en dödlig sjukdom men att inte veta var och när man som 

sjukdomsdrabbad kvinna kommer att dö, skapar ett stort lidande. Känslor om hotet av döden, 

rädslan och förtvivlan blandas med kampen om att få leva. Lidande kan komma ur att ens 

livssituation förändras på många olika sätt och ge uttryck både fysiskt och psykiskt. Svår 

smärta kan göra att livet inte går att leva som det gjorde innan sjukdomen. En påtvingad ny 

livssituation strider mot den vardagliga rutinen och det kan ta tid att anpassa sig till den nya 

livssituationen (Eriksson, 1994). Under behandlingen av bröstcancer kommer många kvinnor 

att uppleva negativa händelser och effekter. Trötthet, smärta, hårförlust, temporär och 

permanent förändring av utseendet är några av bieffekterna av en bröstcancerbehandling 

(Manne, Ostroff, Winkel, Goldstein, Fox & Grana, 2004). Kvinnorna som varit drabbade av 

bröstcancer beskriver en upplevelse av att ett bortopererat bröst är en ständig påminnelse om 

att bröstcancern alltid kan komma tillbaka (Naaman, Radwan & Johnson, 2009).

3 Problemformulering

Att diagnostiseras med bröstcancer kan beskrivas som att drabbas av en sjukdom som är 

oberäknelig och svår att kontrollera, vilket ger en osäkerhet om framtiden (Naaman et al., 

2009). Bröstcancerdiagnosen förknippas med stor stress och kan ses som en överväldigande 

utmaning. Stressen p.g.a. sjukdomen och kommande eller pågående behandling kan kännas 

oöverkomlig och påverka kvinnornas förmåga att hantera situationen (Manne et al. 2004). 

Enligt Eriksson (1994) drabbas kvinnorna av bl.a. ett sjukdomslidande vilket kan beskrivas 

som det lidande som upplevs i samband med sjukdom och behandling.
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En bröstcancerdiagnos innebär för många kvinnor att leva med ett lidande och ständig 

osäkerhet om att sjukdomen kan komma tillbaka. En konstant rädsla och osäkerhet som 

påverkar deras vardagliga liv (Manne et al. 2004;).

Att som sjuksköterska försöka vara medveten om kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer är nödvändigt för att kunna lindra lidande och för att kunna stötta kvinnorna på 

bästa sätt (Ballantyne, 2004; Jönsson, 2004).

4 Syfte

Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.

5 Metod

Att göra en systematisk litteraturstudie, inom valt ämnesområde, innebär att systematiskt söka 

vetenskapliga artiklar och kvalitetsgranska dem. Därefter sammanställs och analyseras 

artiklarnas resultat (Forsberg & Wengström, 2003; Willman & Stoltz, 2002).

5.1 Inklusionskriterier

I samband med sökningarna i de olika databaserna utformades följande inklusionskriterier: 

Artiklarna skulle svara på litteraturstudiens syfte och vara ”peer rewiwed”. De skulle även

vara publicerade mellan åren 2000 – 2010, vara skrivna på svenska eller engelska samt ha 

tillstånd från en etisk kommitté.

5.2 Exklusionskriterier

Artiklar som beskrev mäns eller barns upplevelse av att leva med bröstcancer.

5.3 Sökningsförfarande och urval       

Vetenskapliga artiklar söktes i fyra olika databaser: PubMed, Cinahl, PsycInfo och SweMed+.

I databasen PubMed och SweMed+ användes MESH-termer för att få fram sökord relevanta 

för syftet. I databasen Cinahl användes ”subject heading list”, ett annat ord för tesaurus som 

kontrollerar att rätt sökord används. Expolde användes för att bredda sökningen. I databasen 

PsycInfo användes tesaurus för att få fram rätt sökord. Vid användande av den booleska 
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söktermen AND begränsas området och alla sökorden kombineras (Willman & Stoltz, 2002).

Sökorden som användes var Women, Female, Breast Neoplasms, Experience, Life Experience 

och Life Change Events.

En systematisk litteratursökning utfördes i var och en av databaserna. Titlar och abstrakt 

lästes och utifrån dem valdes artiklar bort som inte var relevanta för syftet. Sökningarna gav 

14 tänkbara artiklar som lästes i sin helhet. En fick beställas då den inte gick att skriva ut från 

databasen. Tre artiklar valdes bort då den ena var en review och de två andra inte svarade på

litteraturstudiens syfte. En manuell sökning samt en fritextsökning genomfördes. Inga 

ytterligare artiklar inkluderades.

Tabell 1 Databasen SWEMED 

Sökord Antal
träffar

Lästa 
Titlar

Lästa
Abstract

Lästa
artiklar

Kvalitets
Granskade

Vald
artikel nr

1 Women 1613
2 Breast 

Neoplasms
666

3 Life Change 
Events

173

1 AND 2 52 52 52
2 AND 3 4 4 4
1 AND 3 11 11 11
1 AND 2 AND 
3

1 1 1 0

Tabell 2 Databasen CINAHL

Sökord Antal
träffar

Lästa 
Titlar

Lästa
Abstract

Lästa
artiklar

Kvalitets
granskade

Vald
artikel nr

1 Women 1765
2 Breast 

Neoplasms
3135

3 Life Change 
Events

2055

1 AND 2 57 57 5 0
2 AND 3 42 42 25 1 (11) (11) 
1 AND 3 85 85 16 1 (13) (13)
1 AND 2 AND 
3

2 2 2 0

Tabell 3 Databasen PSYK INFO

Sökord Antal
träffar

Lästa 
Titlar

Lästa
abstract

Lästa
artiklar

Kvalitets
granskade

Vald
artikel nr

1 Female 1052
2 Breast 

Neoplasms
3165

3 Life 
Experience

1882
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1 AND 2 2795
2 AND 3 12 12
1 AND 3 1203 0
1 AND 2 AND 
3

12 12 12 1 0

Tabell 4 Databasen PUBMED

Sökord Antal
träffar

Lästa 
Titlar

Lästa
abstract

Lästa
artiklar

Kvalitets
granskade

Vald
artikel nr

1 Women 8362
2 Breast 

Neoplasms
78537

3 Life Change 
Events

7760

1 AND 2 242 242
2 AND 3 161 161
1 AND 3 188 188
1 AND 2 AND 
3

16 16 16 13 11 1,3,5,6, 7, 
8,9,(11), 12, 
(13), 14

() samma artikel från tidigare sökning. Sökningarna genomfördes 2011-02-11 – 2011-02-16

5.4 Etiska överväganden

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska särskild försiktighet tas när människor används 

som studiematerial inom omvårdnadsforskning så att rättigheterna hos de människorna 

skyddas. En av de viktigaste etiska grundprinciperna är att inte tillfoga någon skada. Enligt 

Polit och Beck (2004) innebär informerat samtycke att forskaren måste upplysa informanterna 

om vad som ska undersökas och om potentiella fördelar och risker. Informerade 

studiedeltagare har förmågan att göra rationella, genomtänkta beslut om att medverka i 

studien. Med informerat samtyckte menas att studiedeltagarna har adekvat information om 

studien, kan förstå informationen, är med av egen fri vilja och vet att de kan avsluta sin egen 

medverkan närhelst de önskar. I denna systematiska litteraturstudie finns som 

inklusionskriterie att alla artiklar ska ha ett godkännande av en etisk kommitté.

5.5 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades enligt Willman och Stoltz (2002) och lästes igenom i sin helhet och 

analyserades var för sig. I enlighet med Willman och Stoltz (2002) fokuserades det på tydligt 

avgränsade problemformuleringar, etiska resonemang, urval, metod, resultat och på om 

huvudfyndet svarade på studiens syfte. Utifrån Willman och Stoltz (2002) granskningsmallar

fick artiklarna 1 poäng för varje ja-svar. De kvalitativa artiklarnas poäng bedömdes enligt de 

som uppnådde 60 – 69 % = låg kvalitet, 70 – 79 % = medelkvalitet samt 80 – 100 % = hög 
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kvalitet, med 18 som maxpoäng. Detta gav 6 artiklar med medelkvalitet och 2 artiklar med 

hög kvalitet. De kvantitativa artiklarna bedömdes 60 – 69 % = låg kvalitet, 70 – 79 % = 

medelkvalitet samt 80 – 100 % = hög kvalitet, med 23 som maxpoäng. Detta gav en artikel 

med hög kvalitet, en artikel med medelkvalitet samt en artikel med låg kvalitet. Samtliga 

artiklar inkluderas i studien och presenteras i en bifogad artikelmatris. 

6 Analys

Efter inspiration av Graneheim och Lundman (2004) analyserades artiklarnas resultat var för 

sig. Resultatdelen lästes igenom flera gånger och översattes till svenska. Översättningen av 

orden från engelska till svenska har varit så exakt som möjligt för att inte tappa meningen i 

orden. Texterna delades därefter in i meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier 

samt kategorier. I läsningen av artiklarnas resultat har fokusering legat på om artiklarnas 

resultat svarar på studiens syfte. Resultaten i de vetenskapliga artiklarna lästes igenom och 

avgränsades i meningsenheter, små stycken som svarade på litteraturstudiens syfte. De 

avgränsade meningsenheterna abstraherades och meningskondensering utfördes genom att

korta ner meningsenheterna till några enstaka ord. Därefter kodades de kondenserade 

meningsenheterna och ord/upplevelser fick samma kod. Att koda en meningsenhet innebär att 

kortfattat beskriva meningsenhetens innehåll. De koder som beskrev samma sak hamnade 

under samma underkategori och en gemensam nämnare fick namnge kategorin. Exempel från 

analysen presenteras i tabell 5.

Tabell 5 Exempel på analysens genomförande
 Meningsenhet  Kondensering  Koder  Under-

kategori
 Kategori

 Upplevde ensamhet 
när de blev medvetna 
om att andra inte såg 
deras cancer som en 
fortgående process.

 För de drabbade 
kvinnorna var 
bröstcancerdiagnosen 
alltid aktuell.  Detta 
gjorde att kvinnorna 
upplevde sig befinnas i 
en annan verklighet än 
andra i deras närhet

 Upplevelsen av att 
anhöriga inte förstod 
hur cancern hade 
påverkat deras liv

 Kvinnorna beskrev en 
känsla av ensamhet när 
deras anhöriga inte 
fanns där för dem på 

 Känsla av att bli 
mer medveten om 
sin ensamhet

 Upplevelsen av att 
leva i en annan 
verklighet

 Upplevelsen av att 
anhöriga 
missförstod

 Känsla av ensamhet 
r/t brist på stöd

 Känsla av att vara 
utanför

 Upplevt behov av 
ensamhet

 Medveten ensamhet
 Annan verklighet
 Missförstånd
 Bristande stöd från 

anhörig
 Utanförskap
 Vald ensamhet

 Ensamhet  Emotionell 
påfrestning
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ett sätt som kvinnorna 
hade räknat med.

 Vissa kvinnor kände 
sig utanför, att inte få 
vara en del av alla 
glada friska människor.

 Kvinnorna kände ett 
behov av att få vara 
ensamma. Dagarna 
efter behandling 
upplevde de ett behov 
av att få vara själva och 
vila.

7 Resultat 

Efter analysens genomförande framkom det att kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer kunde delas in i två kategorier, emotionell påfrestning och viljan att leva. 

7.1 Emotionell påfrestning

Emotionell påfrestning bestod i att uppleva olika känslomässiga påfrestningar som att bli sjuk 

ensam och att inte kunna kontrollera sin situation. Osäkerhet om prognosen medförde stress. 

Utseendeförändringen innebar också en förändrad självbild. Underkategorierna blev därför 

upplevelser av ensamhet, kontroll, stress samt en förändrad självbild.

7.1.1 Ensamhet

Enligt studierna av Rosedale (2009), Sarenmalm, Thorén-Jönsson, Gaston, Johansson och 

Öhlén (2009) upplevde kvinnorna som drabbats av bröstcancer ensamhet. De beskrev det som 

att bli mer medvetna om alla människors egentliga ensamhet, hur de blev sjuka ensamma, 

genomgick behandling ensamma och upplevde hotet om döden ensamma utan att någon i 

deras närhet riktigt kunde förstå dem och vad de egentligen gick igenom. Kvinnorna beskrev 

också en upplevelse av ensamhet när de blev medvetna om att människor i deras närhet inte 

såg bröstcancern som en fortgående process. Kvinnorna upplevde att deras anhöriga tyckte att 

bröstcancern var ”över” efter operation och cytostatikabehandling, medan kvinnorna själva 

beskrev att för dem var sjukdomen långt ifrån över. Hotet om döden var fortfarande lika 

närvarande och verkligt, vilket ledde till en ännu större upplevd ensamhet. Studierna beskrev 

också att kvinnorna valde att inte berätta hur de egentligen mådde för sina anhöriga i syfte att 

inte oroa dem. Detta gjorde också att kvinnorna upplevde sig mer ensamma då de inte kunde 

dela sina innersta tankar och funderingar med någon. Tvärtom beskrev Branning, Hafeez, 

Faisal, Hassan och Zafar (2009) i sin studie att kvinnorna hade ett behov av ensamhet dagarna 

efter behandling och att de valde sin ensamhet själva. I studierna av Branning et al. (2009), 
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Landmark och Wahl (2002) och Manning-Walsh (2005) beskrevs ett socialt stöd som något 

högt värderat i kampen mot ensamheten. Stödet från make och barn beskrevs som närhet, 

vilket gav dem en ökad känsla att vilja slåss mot bröstcancern. Upplevelsen av att inte stå 

ensam mot bröstcancern underlättades av socialt stöd. Studien av Branning et al. (2009) 

visade även att det sociala stödet emellanåt kunde upplevas negativt. Alla kvinnor visste inte 

hur de skulle kommunicera med sina anhöriga vilket ledde till att det sociala stödet upplevdes 

som påträngande. Detta var också en faktor som ökade upplevelsen av att vara ensam. Studien 

av Landmark och Wahl (2002) påvisade också att brist på stöd, då framförallt från 

sjukvårdspersonal, upplevdes påfrestande. Att inte bli sedd eller uppmärksammad beskrevs 

som en känsla av ensamhet. I studierna av Gaudine, Sturge-Jacobs och Kennedy (2003),

Johansson, Holmström, Nilsson, Ingvar, Albertsson och Ekdahl (2003) och Sarenmalm et al. 

(2009)  upplevde kvinnorna flera känslomässiga påfrestningar tillföljd av bröstcancern. Deras 

känslomässiga tillstånd hade i och med bröstcancerdiagnosen blivit omskakat och de beskrev 

att de inte riktigt kunde greppa vad som hände. Bröstcancern hade kommit som en objuden 

gäst och var nu en faktor som måste räknas med i deras liv. Kvinnorna hade blivit medvetna 

om att de inte var odödliga utan tvärtom väldigt ömtåliga. Hotet om döden hade blivit verkligt 

och upplevdes med chock, rädsla, ångest och emotionellt kaos. Ensamhetskänslan förstärktes

då kvinnorna upplevde dessa känslor själva utan att någon i deras närhet riktigt kunde förstå 

dem.  De beskrev också att upplevelsen av hotet om döden upplevdes värre än själva döden. 

De beskrev en rädsla för att de skulle dö ensamma, i smärta eller helt utlämnade till 

sjukvårdspersonal.

7.1.2 Kontroll

Enligt studierna av Branning et al. (2009), Johansson et al. (2009), Lally (2010) och 

Landmark och Wahl (2002) upplevde kvinnorna ett behov av att kunna kontrollera sin nya 

levnadssituation. De försökte att minimera den negativa upplevelsen av bröstcancern genom 

att försöka upprätthålla kontroll. De beskrev att förlora håret, få ett bröst bortopererat eller ha 

en lymfödemdrabbad arm, i det stora hela egentligen inte var så viktigt, om det andra 

alternativet var döden. De tillät även sig själva att gradvis acceptera den nya 

levnadssituationen. 

Enligt studierna av Frith, Harcourt och Fussel (2007), Gaudine et al. (2003) och Sarenmalm et 

al. (2009) försökte kvinnorna uppleva känslan av kontroll genom att välja vilka de umgicks 

med. Personer i deras närhet som inte kunde hantera deras bröstcancerdiagnos, utan att 
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skrämma upp, dem valdes bort. De beskrev även att de valde att t.ex. kontrollera när deras 

hårförlust skulle inträffa, genom att själva raka av sig håret. De beskrev det som att det var så 

många andra saker i deras sjukdom och behandling som de inte kunde kontrollera, att de 

därför valde att kontrollera det de kunde. Kvinnorna försökte även uppleva kontroll genom att 

ge mindre information till vissa anhöriga eller välja att bara e-posta eller prata i telefon med 

andra för att slippa deras reaktioner ansikte mot ansikte. Enligt studierna av Gaudine et al. 

(2003) och Sarenmalm et al. (2009) beskrev kvinnorna att de upplevde att det var viktigt att 

vara pålästa om sin bröstcancer för att kunna vara med och göra adekvata beslut gällande 

behandling för att inte känna att de hade förlorat kontrollen. De beskrev även att de över tid 

och steg för steg lärde sig att acceptera sin nya levnadssituation som bröstcancerdrabbad. De 

förklarade att de inte hade något val. Det var bara att lära sig att leva med sin 

bröstcancerdiagnos. Studien av Banning et al. (2009) beskrev att Allah hjälpte de 

bröstcancerdrabbade kvinnorna att uppleva kontroll. 

7.1.3 Stress

I studierna av Gaudine et al. (2003), Sarenmalm et al. (2009) och Wade och Lee (2005) 

upplevde kvinnorna som diagnostiserats med bröstcancer en stor stress. Stressen pågick under 

hela händelseförloppet från det att de först börjat misstänka att något var fel, till det att de fått 

sin diagnos, genomgått olika behandlingar och väntat på nästa uppföljning. De beskrev att de 

emellanåt inte ens själva förstått hur stressade de var, utan uppmärksammat detta först när de 

fick lite tid att andas ut. I studierna av Gaudine et al. (2003) och Sarenmalm et al. (2009)  

beskrev kvinnorna att den största stressen var den stora osäkerheten som 

bröstcancerdiagnosen förde med sig. Att inte veta om de skulle få vara med och se sina barn 

eller barnbarn växa upp samt att inte våga planera för framtiden då de inte visste om de skulle 

få uppleva den. Även behandlingarna och dess biverkningar upplevdes stressande, speciellt 

om de hade svåra biverkningar eftersom stressen för nästa behandling tog fart redan innan den 

behandlingen hade påbörjats.

7.1.4 Förändrad självbild

Upplevelsen av att efter bröstcancerbehandlingen känna sig okvinnlig framkom i flera studier. 

Att få bröstet eller delar av bröstet bortopererat eller att efter behandling förlora sitt hår, 

beskrevs av kvinnorna som att bli av med sin kvinnlighet. Både brösten och håret är för 

många kvinnor kopplat till deras sexualitet. De upplevde det som att inte längre vara 

likvärdiga sina friska medsystrar. De upplevde att de förlorat sin attraktionskraft hos det 
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motsatta könet. De beskrev att de förstod att de var tvungna att operera bort bröstet för att ha 

en chans att överleva men att de upplevde förlusten av bröstet som ett stort handikapp (Frith 

et al., 2007; Johansson et al., 2003; Landmark & Wahl, 2002; Manning-Walsh, 2005; 

Sarenmalm et al., 2009). I studien av Johansson et al. (2003) beskrev kvinnorna även 

upplevelsen av att drabbas av lymfödem. De uppgav att en överdimensionerad arm gav en 

negativt förändrad självbild. De beskrev att de inte längre kände sig kvinnliga då nästan inga 

kläder passade och de upplevde att de blev uttittade p.g.a. av armen.

7.2 Viljan att leva

Viljan att leva bestod i att kvinnorna trots sin bröstcancerdiagnos upplevde en stark vilja att 

leva. Underkategorierna blev därför upplevelse av meningen med livet samt positiv 

förändring. 

7.2.1 Meningen med livet

I studierna av Lally (2010), Landmark och Wahl (2002) och Sarenmalm et al. (2009) beskrev 

kvinnorna, som kommit över sin första reaktion av att ha drabbats av bröstcancer, vikten och 

meningen med att förstå varför just de hade drabbats av bröstcancer. Detta för att vilja leva 

vidare. De försökte bearbeta och förstå om det fanns någon högre mening med att 

bröstcancern hade drabbat just dem. Samtidigt funderade de över att om det hade drabbat 

andra - varför skulle det inte kunna drabba dem? Enligt Landmark och Wahl, (2002) och 

Sarenmalm et al. (2009) beskrev kvinnorna att de efter sin bröstcancerdiagnos upplevde en 

oanad kraft att vilja leva och att till varje pris slåss för sina liv. Viljan att leva kopplades 

samman med nära relationer, till tro och tvivel samt rädsla för att förlora viktiga relationer.

Kvinnorna beskrev också att de upplevde att hotet mot deras liv gav dem en inställning om att 

livet är väl värt att leva trots en bröstcancerdiagnos. I studierna av Lampic, Thurfjell, Bergh, 

Carlsson & Sjödén (2003), Rosedale (2009) och Sarenmalm et al. (2009) framkom att viljan 

att leva kopplades ihop med att fortfarande få uppleva meningen med livet samt att umgås 

med familj och vänner. De beskrev även att det inte spelade någon roll hur sjuka de blev -

viljan att leva fanns kvar och livet slutade inte att vara meningsfullt. Det framkom även att 

kvinnorna valde medvetet att leva sina liv som de hade gjort innan bröstcancerdiagnosen. De 

fortsatte även efter diagnosen med tidigare aktiviteter, som de själva upplevde som positiva. 

Aktiviteterna skilde sig kvinnor emellan och kunde vara allt från jobbrelaterade till 

privatlivsrelaterade. Det upplevdes som stärkande att upptäcka att de fortfarande kunde klara 

av aktiviteter som de kunnat göra innan de drabbades av bröstcancer. Det gav dem en känsla 
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av att fortfarande vara vid liv. De uttryckte att de inte ville vara passiva bisittare utan aktiva 

människor i det vardagliga livet, för att behålla meningen med livet. Aktiviteter som 

upplevdes som meningsfulla var bl.a. läsa, lyssna på musik, gå på konserter, studera, sitta i 

kommittéer, sjunga i kör samt göra andra kreativa saker som att måla, rita och skapa konst.

7.2.2 Positiv förändring

I studierna av Lally (2010) och Sarenmalm et al. (2009) beskrev kvinnor med bröstcancer 

diagnosen som en väckarklocka. De blev medvetna om att livet är något skört som inte ska tas 

för givet. Det fanns fortfarande tid att lägga om prioriteringar och fokus samt att göra sådant 

som de alltid pratat om att de velat göra. De kunde spendera tid med familj och vänner och 

sluta lägga tid på sådant som enligt kvinnorna inte var viktigt. De beskrev att de slutade oroa 

sig för småsaker, sådant de alltid oroat sig för innan. Kvinnorna beskrev också hur de 

förändrades gentemot andra genom att börja säga vad de verkligen tyckte och tänkte. De 

ansåg att det inte längre fanns tid för att inte uttrycka sina åsikter. De såg det också som en 

chans att förändra sig själva, som t.ex. att välja glädje. Deras syn på sig själva förändrades och 

de såg sig som överlevare även om de visste att deras bröstcancer hade en dålig prognos.

Kvinnorna i studierna av Gaudine et al. (2003) och Rosedale (2009)  beskrev en positiv 

förändring i att de efter sin bröstcancerdiagnos upplevde en ökad förståelse och empati för 

andra. De beskrev det som att innan de blev sjuka hade de egentligen aldrig tänkt på att 

massor av människor lever med svåra sjukdomar varje dag. De hade blivit medvetna om den 

fruktansvärda orättvisan i att bli sjuk. Samtidigt kopplade de samman den positiva 

förändringen med att även uppleva känslan av hopp, något som de inte hade reflekterat över 

innan. De beskrev, med en känsla av tacksamhet och skuld, att det kunde vara bra att träffa på 

andra människor som också var svårt sjuka då de upplevde att det fanns andra som hade det 

värre. De tyckte i studierna av Gaudine et al. (2003) och Sarenmalm et al., (2009) att det var 

bra att träffa andra kvinnor i samma situation då de beskrev ett stort hopp i att få träffa andra 

som överlevt bröstcancer. De beskrev att de behövde se att andra människor också drabbades 

och överlevde för att själva känna hopp. De betonade även den positiva förändringen och 

vikten av att alltid få uppleva hopp. Något som inte varit lika viktigt för kvinnorna tidigare då 

de haft sin hälsa i behåll. Det fanns ingen gång under behandlingen, även när kvinnorna visste 

att de fått den behandling som fanns att få och att inget mer kunde göras för dem, som de ville

höra att hoppet var ute. De beskrev hopp i att behandlingarna skulle hjälpa eller hopp i att de 

skulle få leva en månad, en vecka eller en dag till. Fortfarande hade de hoppet kvar om att 

mot alla odds få överleva. 
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8 Diskussion

Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med en 

bröstcancerdiagnos. I det analyserade resultatet framkom, att det kunde upplevas både 

negativt och till viss del positivt att drabbas av bröstcancer, enligt Eriksson (1994) med både 

lidande och lust. Lidandet låg framför allt i den emotionella påfrestning som att uppleva sig 

ensam, okvinnlig, stressad, och att inte ha kontroll över sin nya livssituation. Lusten fanns i att 

uppleva viljan att leva och därmed meningen med livet samt se en positiv förändring hos sig 

själv. 

Under resultatanalysen uppmärksammades kvinnornas upplevelse av ensamhet (Branning et 

al., 2009; Gaudine, et al., 2003; Johansson, et al., 2003; Landmark och Wahl, 2002; Manning-

Walsh, 2005; Rosedale, 2009; Sarenmalm, et al., 2009). Jag tror att alla människor emellanåt

kan må bra av att få vara ensamma, speciellt under en svår sjukdomsbehandling som t.ex. en 

cytostatikabehandling, för att få fokusera på sig själva. Men att uppleva sig helt ensam och att 

ingen finns där för mig och ser mig i mitt lidande kan aldrig upplevas positivt. Det är också en 

stor skillnad på att välja fysisk ensamhet vid kroppslig sjukdom, t.ex. trötthet eller illamående, 

mot att uppleva sig känslomässigt ensam, att ingen förstår, hör eller ser vad jag går igenom.

Eriksson (1994) menar att ensamhet som innebär att inte få vara med i gemenskapen med 

andra människor innebär ett svårt lidande. Det beskrivs som att människor kan leva mitt bland 

andra och fortfarande känna sig helt ensamma, då ingen ser hör eller förstår vad de går 

igenom. Medan andra lever helt ensamma men ändå inte känner sig ensamma. Eriksson 

(1994) menar också att i ett livslidande hotas kvinnorna av förintelse på grund av förståelsen 

att de kanske kommer att dö till följd av sin sjukdom men också att förintelsen kan bestå i att 

som människa inte bli sedd. Studien av Fukui, Koike, Ooba och Uchitomi (2003) visar också

att ensamhet till följd av bröstcancer är ett relativt stort och återkommande problem. Å andra 

sidan visar den också på värdet av att få träffa andra människor i samma situation för att 

minska upplevelsen av ensamhet. Reitan och Schölberg (2003) menar å sin sida att kontinuitet 

och engagemang från sjuksköterskans sida kan minska känslan av ensamhet. Detta genom att 

t.ex. att få träffa samma sjuksköterska inför alla cytostatikabehandlingar, vilket gör att 

kvinnorna känner sig trygga i att kunna fråga och berätta om sina upplevelser. Det förmedlar 

en känsla av att inte lämnas ensam med sin bröstcancer och dess många konsekvenser.
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Kvinnorna beskrev på olika sätt upplevelsen av att inte ha kontroll, eller olika sätt att försöka 

behålla kontrollen (Branning et al., 2009; Frith, et al., 2007; Gaudine et al., 2003; Johansson 

et al., 2009; Lally, 2010; Landmark & Wahl, 2002; Sarenmalm et al., 2009). Enligt Eide och 

Eide (2007) kan upplevelsen av kontroll innebära att förhålla sig till situationen och sina egna 

reaktioner. Detta genom att försöka få kontroll över sina känslor, få en bättre förståelse för 

situationen och försöka hitta olika sätt så att sjukdomen ska innebära så lite belastning som 

möjligt. Studien av Browall, Persson, Ahlberg, Karlsson och Danielsson (2009) visade också 

på att kvinnor som drabbas av bröstcancer försöker behålla kontrollen genom att hitta olika 

sätt att förhålla sig till den nya levnadssituationen. Den visade å andra sidan även på vikten av 

att sjuksköterskan kan hjälpa kvinnorna att uppleva kontroll genom att vara lyhörd, visa 

empati och förståelse samt ha kunskap. Eriksson (1994) menar å sin sida att det kan som 

sjuksköterska räcka att bara visa och tala om för patienten att jag finns här för att hjälpa till att 

lindra ditt lidande. 

Kvinnorna beskrev olika typer av stress till följd av sjukdomen och dess behandlingar

(Gaudine et al., 2003; Sarenmalm et al., 2009; Wade & Lee, 2005). Upplevelsen av stress 

styrks utav studien av Browall et al. (2010) då även den beskriver att kvinnor som drabbas av 

bröstcancer upplever en stor stress.  Studien belyste stressen som kvinnorna kände av att inte 

veta om de skulle överleva bröstcancern eller inte. Den visade också på stressen till följd av 

behandlingarna och deras biverkningar. Eriksson (1994) menar å sin sida att när det självklara 

livet tas ifrån kvinnorna, upplever kvinnorna ett livslidande. Hela kvinnornas livssituation 

innefattas av lidandet. Livslidandet är relaterat till vad det innebär att vara människa och att 

leva. Hotet mot kvinnornas totala existens, att veta att de kanske kommer att dö p.g.a. av 

sjukdomen, men inte när, beskrivs av Eriksson (1994) som ett av de största lidanden en 

människa kan uppleva.   

När det gällde att uppleva sig okvinnlig till följd av hårförlust, ett bortopererat bröst eller en

lymfödemdrabbad arm, spelade det ingen roll hur gamla kvinnorna var när den förändrade 

kroppsbilden uppkom. Det upplevdes lika omvälvande av kvinnor i alla åldrar (Frith et al., 

2007; Johansson et al., 2003; Landmark & Wahl, 2002; Manning-Walsh, 2005; Sarenmalm et 

al., 2009). Lite naivt hade jag föreställningen att detta inte skulle drabba de äldre kvinnorna

lika hårt, men i resultatet fann jag att kvinnornas ålder inte spelade någon roll. Reitan och 

Schölberg (2003) menar att kvinnor som måste operera bort ett bröst eller som genomlever 

hårförlust upplever bröstcancer som något väldigt dramatiskt. Operationen lämnar både en 



16

fysisk och en psykisk förändring då bröstet och håret är symboler för kvinnlighet och 

sexualitet i vår kultur. Hur kvinnorna hanterar en förändrad kroppsbild beror på hur kvinnorna 

reagerat i svåra situationer tidigare, samt vilka personliga förutsättningar kvinnorna har. En 

annan faktor som också spelar in är om den förändrade kroppsbilden innebär skam för 

kvinnorna eller inte. Studien av Hoga, Mello och Dias (2008) visar också på att hårförlust och 

mastektomi kom att påverka kvinnornas självbild och skapa svårigheter i sociala och intima 

situationer. Den kroppsliga förändringen efter operationen påverkar den kvinnliga identiteten,

vilket inkluderar livsstilen. Studien menar att ur ett socialt perspektiv är bröstet kopplat till 

kvinnlighet och sexualitet. Många kvinnor som genomgår en mastektomi skäms över sina 

kroppar och känner sig i obalans med sin sexualitet. Eriksson (1994) å sin sida menar att ett 

själsligt och andligt lidande ligger nära det som kallas för vårdlidande och förorsakas av 

upplevelser av förnedring och skam som kvinnorna upplever till följd av sin sjukdom eller 

sjukdomens behandling. Reitan och Schölberg (2003) menar också att i sjuksköterskans 

arbete med bröstcancerdrabbade kvinnor måste hon se kvinnornas förändrade kroppsbild som 

en integrerad del av kvinnornas upplevelse av välbefinnande. I arbetet med att försöka hjälpa 

kvinnorna med deras förändrade kroppsbild måste hänsyn tas till kvinnornas situation, 

inklusive den normala kroppsbilden, resurser, sorgemönster och normala kontrollstrategier. 

Dahlberg och Segesten (2010) pekar på samma sak men beskriver det som att sjuksköterska

måste ha kunskap om kvinnornas livsvärld för att förstå hur den förändrade självbilden

upplevs av kvinnorna. Då kvinnornas livsvärld är den plats där de upplever och hanterar sin 

förändrade självbild. 

I flera studier framkom att kvinnorna efter att de fått sin bröstcancerdiagnos upplevde en 

oanad kraft att vilja leva och att uppleva meningen med livet (Lally, 2010; Lampic et al.,

2003; Landmark & Wahl, 2002; Rosedale, 2009; Sarenmalm et al., 2009). Något som även 

studien av Thompson (2006) styrkte då även den visade på bröstcancerdrabbade kvinnors 

behov av att uppleva viljan att leva och finna meningen med livet. Den beskriver att 

bröstcancerdrabbade kvinnor vill förstå varför just de drabbats av cancer för att ta sig vidare i 

sin sjukdom. Eriksson (1994) menar att människan inte vill lida och därför hittar olika sätt att 

lindra sitt lidande. Många gånger med frågan ”Varför?” riktad till Gud. Det beskrivs som att 

människan alltid har haft ett behov av att förklara den värld hon lever i. Men också av att 

varje människa som någon gång drabbas av ett lidande förr eller senare kommer att ställa sig 

den frågan, då den är djupt existentiell och ligger rotad inom oss. Men Eriksson (1994) menar 
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också att det går att uppleva lust och känna glädje i lidandet och i lusten finns den äkta 

livsglädjen, meningen med livet och kraften.

I studierna av Lally (2010), Gaudine et al. (2003), Sarenmalm et al. (2009) och Rosedale 

(2009) uppmärksammades att kvinnorna såg bröstcancerdiagnosen som en chans till 

förändring till det bättre. Även studien av Johnson (2002) styrker att kvinnorna efter sin 

bröstcancerdiagnos upplevde ett större behov och en större tillfredställelse i att hjälpa andra 

som hade det svårt. Den pekar på att hjälpa andra gjorde att kvinnorna mådde bättre i sig 

själva och på så vis upplevde en positiv förändring. Eriksson (1994) menar att mellan lidande 

och lust finns ett samband, lidande kan föra med sig något gott. Lidande i sig är en kamp 

mellan det som anses gott och det som anses ont. I lusten ligger människans strävan och 

rörelse mot det som anses gott och den kan användas i kampen mot det som anses ont.  

Eriksson (1994) menar också att lidandet föder en känsla av hopplöshet och för att kunna 

lindra lidande behövs hopp. Hoppet är bundet till en form av ömsesidigt givande och tagande,

att bli hjälpt samt att hjälpa. Jag funderade själv över det egentligen ganska märkliga 

fenomenet att en kvinna som vet om att hon är döende, i alla fall, mot alla odds hoppas på att 

få överleva. Jag reflekterade då över om hopp är något som ligger djupt rotat inom oss och 

som inte logik rår på. 

9 Metoddiskussion

9.1 Förförståelse

Eftersom jag arbetar på en onkologisk vårdavdelning och träffar kvinnor med bröstcancer så

gott som dagligen, upplevde jag mig ha en förförståelse för att det var ett stort lidande att 

drabbas av bröstcancer, men att det också kunde framkomma något positivt ur detta. Jag har 

jobbat med andra patientgrupper tidigare och jag upplever att just cancerdrabbade patienter är 

de som månar mest om att få fortsätt utföra de saker de kan göra och att få göra dem själva.

9.2 Styrkor och svagheter

Eftersom det idag finns mycket forskning inom omvårdnad kan det vara en fördel att göra en 

systematisk litteraturstudie. Vid en systematisk litteraturstudie sammanställs tidigare 

forskningsresultat och på så sätt kan fler använda sig av aktuell forskning för att hålla sig 

ajour inom valt omvårdnadsområde Vid användandet av en litteraturstudie måste ett relevant 

omvårdnadsproblem belysas (Forsberg & Wängström, 2003).  I denna studie beskrivs 
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kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ingår det att lindra lidande. I att göra en systematisk litteraturstudie 

ingår det att välja sökord. Sökorden som valdes var Women, Female, Breast Neoplasms, 

Experience, Life Experience och Life Change Events. Sökordet Experience byttes till Life 

Change Events då det passade bättre till vad som skulle undersökas, nämligen kvinnors 

upplevelse.  Att just de orden valdes har påverkat vilka studier som har kommit fram. Vid 

användandet av ordet Experience blev bruset i pilot-sökningarna för stort och det gick inte på 

ett överskådligt sätt få fram relevanta artiklar för syftet. Även vid trunkering av ordet 

Experience blev bruset i sökningarna för stort. Efter hjälp från bibliotekarie användes orden 

Life Change Events som finns under Experience med betydelsen av upplevelse kopplat till 

livsavgörande sjukdom, händelse eller död. Därefter kunde flera artiklar relevanta för studien 

inkluderas.

Artiklarna söktes i databaserna Pubmed, Cinahl, PsycInfo samt Swemed+. Samma sökord 

användes i tre av databaserna, men först efter att det kontrollerats att de betydde vad som 

fanns i syfte att undersökas. I databasen PsycInfo användes annorlunda sökord då den 

databasens tesaurus tog fram sökorden som där var relevanta för syftet. Eftersom artiklar från 

både 2010 och 2009 har inkluderats i studien upplever jag att jag har fått med den senaste 

forskningen i mitt valda ämne. För att inte få med för gamla artiklar hade jag som 

inklusionskriterier att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2010. När jag 

gjorde min fritextsökning fick jag för många träffar för att på ett systematiskt sätt kunna 

sortera ut vilka som verkligen svarade på litteraturstudiens syfte. 

Jag har under arbetets gång gjort om mina sökningar och fått samma sökresultat, vilket jag 

tycker tyder på att jag har utfört min litteratursökning på ett korrekt sätt, eftersom jag enligt 

Polit och Beck (2008) ska kunna göra om min sökning och få samma resultat för att visa på 

ökad trovärdighet.

Sökningarna gav mest kvalitativa artiklar vilket jag tror har att göra med att jag ville 

undersöka kvinnors upplevelse. Kvalitativa artiklar beskriver ofta upplevda fenomen och 

erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2003). I min sökning fick jag även in tre kvantitativa 

artiklar. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2010) är det en fördel att ha med både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar då de belyser problemen ur olika perspektiv, vilket ger 

läsaren en bättre förmåga att förstå verkligheten. Min ovana att söka vetenskapliga artiklar har 
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säkert påverkat mina sökningar i databaserna och därmed vilka artiklar jag har fått fram.

Mycket tid gick åt till att lära sig hur databaserna fungerade. Det fanns också en 

tidsbegränsning då det inte gick att systematiskt gå igenom ett alltför stort antal artiklar. De 

sökningar som gav för många träffar och hade för mycket brus kunde inte användas då det var 

ett för stort material att gå igenom. Artiklar relevanta för syftet kan ha fallit bort på detta sätt 

men å andra sidan har alla artiklar som inkluderats verkligen beskrivit kvinnors upplevelser av 

att leva med bröstcancer. Detta styrker att de sökningar som inkluderades utifrån syftet har 

varit korrekt genomförda (Willman & Stoltz, 2002).

Då jag inte är van att kritiskt granska vetenskapliga artiklar utgick jag ifrån Willman och 

Stoltz (2002) och deras uppsatta mål för att kvalitetsgranska artiklar. På så sätt blev det ett 

enhetligt system och alla artiklar bedömdes på samma grunder. Artiklarna granskades för att 

försöka utvärdera om deras studier har undersökt vad de hade i syfte att undersöka och om 

undersöknings metoderna var relevanta, detta i ett försök att öka denna studies trovärdighet

(Willman & Stoltz, 2003). Samtliga artiklar var etiskt godkända, då särskild försiktighet ska 

tas vid forskning där människor är inblandade (Helsingforsdeklarationen, 2008). Det var bara 

en artikel där det inte uttryckligen skrevs att den var godkänd av en etisk kommitté. Efter att 

ha e-postat författaren samt den ansvariga utgivaren för tidsskriften, fick jag veta att även den 

var etiskt godkänd, annars hade den plockats bort ur studien. Även om jag har använt mig av 

Willman och Stoltz (2002) granskningsmall tror jag att min ovana att kritiskt granska artiklar 

påverkar min studies trovärdighet negativt då det naturligtvis hade varit fördelaktigt att vara 

van vid att kritisk granska artiklar. Ovanan att granska artiklar kan ha gjort att jag har över-

eller undervärderat artiklarnas kvalitet.

När texten översattes till svenska från engelska gjordes detta så korrekt som möjligt i ett 

försök att inte tappa ordens innebörd. Jag tror ändå att när jag läser vissa ord har jag en 

undermedveten förförståelse som påverkar hur jag tolkar och uppfattar dessa ord. Jag tror att 

det hade varit fördelaktigt att skriva hela uppsatsen på engelska då det alltid är svårt att 

översätta ord till ett annat språk utan att ibland tappa ordens egentliga betydelse. Jag upplever 

att med hjälp av de vetenskapliga artiklarna som inkluderats i denna studie har jag uppnått ett 

givande resultat. De vetenskapliga artiklar som har inkluderats har visat på olika upplevelser 

tillföljd av att som kvinna leva med en bröstcancerdiagnos. Jag har under arbetets gång 

försökt lägga min förförståelse åt sidan samtidigt som jag tagit med både de resultat som 

styrker min uppsats syfte och de resultat som säger emot.
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Vid resultatanalysen inspirerades jag av Graneheim och Lundmans (2008) innehållsanalys 

och delade in artiklarnas resultat därefter. Att jag inspirerats och använt Graneheim och 

Lundmans (2008) innehållsanalys har påverkat hur mitt resultat analyserats. Jag upplevde 

innehållsanalysen som mest lämplig och användbar eftersom jag vid användande av t.ex. en 

metaanalys enligt Forsberg och Wengström (2003) hade behövt fler kvantitativa artiklar som 

använt samma mätmetod. Jag hade även kunnat använda en metasyntes vilket innebär att 

kvalitativa artiklars resultat omtolkas (Forsberg och Wengström, 2003). Vid analysen av 

artiklarnas resultat framkom att kvinnornas upplevelse kunde delas in i två kategorier med 

tillhörande undergrupper då mycket av resultatet gick in i vartannat och direkt eller indirekt 

påverkade varandra. Då det är min bedömning jag har använt mig av har jag säkert påverkat 

indelningen av kategorierna. Jag har försökt att ta del av andras åsikter och synpunkter vid 

handledningstillfällen. Enligt Polit och Beck (2008) ökar studiens trovärdighet om författaren 

har redovisat varje enskilt steg i tillvägagångssättet och genom att författaren inte har ändrat 

analysens resultat efter eget tycke. Jag har försökt att redovisa min analys så tydligt som 

möjligt då jag har bifogat en tabell (5) för att visa hur jag gått till väga när jag har kommit 

fram till mitt resultat. Vid resultatdiskussionen användes Eriksson lidande och lust (1994), för 

att diskutera och integrera den teoretiska referensramen som valts. Även andra artiklar som 

styrker min litteraturstudies resultat diskuteras i syfte att öka min studies trovärdighet genom 

att peka på att det finns andra studier som kommit fram till samma resultat. Även relevant 

omvårdnadslitteratur har inkluderats för att fördjupa omvårdnadsdiskussionen. De 

vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien har beskrivit kvinnors upplevelse av att leva 

med bröstcancer från flera olika länder i världen, vilket påvisar att de former av upplevelser 

som inkluderats i resultatet inte bara varit gällande för ett land. Resultatet bör därför vara 

intressant oberoende av västerländsk tillhörighet. Enligt Polit och Beck (2008)  innebär 

överförbarhet att resultatet från studien kan överföras till en annan patientgrupp. Det resultat 

som jag har kommit fram till kan antas vara överförbart även till kvinnor som drabbas av

livmoderhalscancer. Enligt Reitan och Schölberg (2003) beskriver kvinnor som drabbats av 

livmoderhalscancer liknande upplevelser som kvinnor som drabbats av bröstcancer. Kirurgi 

samt cytostatikabehandling påverkar också kvinnor med livmoderhalscancer och kända 

biverkningar är även där menopaus, förändrad kroppsbild, sexualproblem samt upplevelsen av 

förlorad kontroll. 
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De vetenskapliga artiklar som har inkluderats har på olika sätt beskrivit kvinnors upplevelser 

av att leva med bröstcancer. Jag upplever att min C-uppsats kan läsas och användas av 

sjuksköterskor som arbetar med bröstcancerdrabbade patienter. Den ska inte ses som en 

absolut sanning men den kan ge en inblick i hur det kan upplevas att leva med en 

bröstcancerdiagnos.

10 Slutsatser

Att som kvinna leva med bröstcancer är ett stort lidande. Men det kan även föra med sig 

positiva förändringar. Jag trodde i studiens början att jag till övervägande del skulle hitta 

negativa upplevelser och blev positivt överraskad när jag fann så många positiva upplevelser. 

Att som kvinna leva med bröstcancer upplevdes som ett lidande med emotionella

påfrestningar som ensamhet, kontroll, stress och förändrad självbild. Lusten låg i viljan att 

leva, uppleva meningen med livet och att uppleva en positiv förändring. Jag tror att 

upplevelsen av att leva med bröstcancer innebär både lidande och lust och att de två flyter in i 

varandra. Det kan liknas vid att lidande och lust hela tiden kommer och går. Eftersom det 

enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) ingår att lindra lidande kan det vara av vikt

för sjuksköterskor att veta: att leva med bröstcancer innebär både lidande och lust. En 

sjuksköterska ska försöka öka det lustfyllda och samtidigt finnas där och stödja och lindra i 

lidandet.

11 Förslag till fortsatt forskning

Jag tycker att det skulle vara intressant att läsa en uppsats om mäns upplevelse av att leva med 

en bröstcancerdrabbad anhörig. Intresset ligger i att veta hur de upplever situationen då de ur 

ett systemteoretiskt perspektiv också drabbas av sjukdomen. Jag kan själv känna att männen 

är en mycket stor grupp som jag träffar dagligen men inte vet så mycket om då så mycket tid 

och fokus ligger på att ta hand om kvinnorna.
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Tidsskrift
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Landmark, B. T., &
Wahl, A.
(2002)
Norge

Journal of advanced 
Nursing: Living with 
newly diagnosed breast 
cancer: a qualitative study 
of 10 women with newly 
diagnosed breast cancer

Att beskriva tio kvinnors 
upplevelser av att leva 
med bröstcancer.

Analyserad enligt 
Grounded Theory. 
Konstant jämförande 
utav data. Intervjuer.

Existentiella problem. Viljan 
att leva, all energi riktades mot 
att överleva. Känslomässiga 
reaktioner så som ensamhet 
samt att uppleva kontroll, 
fysiska och kroppsliga 
förändringar. Meningsfulla 
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Johansson, K., &
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Nilsson, I., &
Ingvar, C., &
Albertsson, M., &
Ekdahl, C.
(2003)
Sverige

Nordic College of Caring 
Sciences: Breast cancer 
patients’ experiences of 
lymphoedema

Att beskriva arbetande 
kvinnors upplevelse av 
att leva med lymfarm, 
följande 
bröstcancerbehandling.

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
ansats. Tolv kvinnor 
delig i 
semistrukturerade 
intervjuer.

Attityder från människor i 
deras närhet, andras 
reaktioner. Förståelsen att 
sjukdomen är kronisk. Känna 
sig okvinnlig. Kontrollera 
situationen.

Medel

Manning-Walsh, J.
(2004)
USA

Journal of Obstetric, 
Gynecologic and Neonatal 
Nursing Clinical Research: 
Social support as a 
mediator between 
symptom distress and 
quality of life in women 
with breast cancer

Att beskriva relationen 
mellan symtomen, stress 
och livskvalité när 
religiöst stöd och 
anhörigstöd finns.

Kvantitativ studie. 
Deskriptiv data. 

Anhörigstöd ökade 
livskvalitén och minskade 
ensamheten. Känna sig 
okvinnlig. Religiöst stöd 
påvisades varken vara positivt 
eller negativt.

Låg
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Frith, H., &
Harcourt, D., &
Fussell, A. 
(2007)
England

European Journal of 
Oncology: Anticipating 
and altered appearance:  
Women undergoing 
chemotherapy treatment 
for breast cancer

Att beskriva kvinnors 
upplevelse av att 
förbereda sig för 
förändrat utseende efter 
cytostatikabehandling.

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Temaanalys 
genomfördes.

Förväntat att förlora håret. 
Acceptera oundviklig 
hårförlust. Känna sig redo 
samt ta kontroll över 
situationen.

Medel

Rosedale, M.
(2009)
USA

Oncology Nursing Forum: 
Survivor Loneliness of 
Women Following Breast 
Cancer

Att beskriva upplevelsen
av ensamhet för kvinnor 
som drabbats av 
bröstcancer och fått 
behandling.

Deskriptiv 
fenomenologisk 
metod. Kvalitativa 
intervjuer.

Upplevelsen att känna sig 
ensam och mer medveten om 
dödlighet när man har överlevt 
bröstcancer. De höll vissa 
otäcka detaljer för sig själva. 
De kände sig mer medvetna 
och empatifyllda emot andra.

Medel

Lally, R. M.
(2010)
USA

Cancer Nursing: 
Acclimating to Breast 
Cancer. A Process of 
Maintaining Self-integrity 
in the Pretreatment Period

Att beskriva upplevelsen 
av det förbehandlande 
stadiet för kvinnor med 
bröstcancer.

Kvalitativ. Intervjuer. 
Data analyserades 
enligt Grounded 
Theory.

Hotad självbild under 
förbehandlingsperioden. 
Överleva, ta kontroll och 
utvecklas finna meningen m 
livet.

Medel

Banning, M., &
Hafeez, H., &
Faisal, S., &
Hassan, M., &
Zafar, A.
(2009)
Pakistan

Cancer Nursing: The 
Impact of Culture and 
Sociological and 
Psychological Issues on 
Muslim Patients With 
Breast Cancer in Pakistan.

Att beskriva upplevelsen 
av att ha bröstcancer och 
förhållningssättet för att 
klara av sjukdomen hos 
pakistanska kvinnor.

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer.

Religion och familj var de två 
stora faktorerna som gjorde att 
de kunde kontrollera
sjukdomen. Ibland välja att 
vara själv. Känsla av 
ensamhet.

Medel
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Lampic, C., &
Thurfjell, E., &
Bergh, J., &
Carlsson, M., &
Sjödin, P-O.
(2003)
Sverige

Cancer Nursing: 
Attainment and Importance 
of Live Values Among 
Patients With Primary 
Breast Cancer

Att beskriva hur kvinnor 
med bröstcancer 
upplever sin livskvalité 
jämfört med en grupp 
kvinnor utan bröstcancer.

Kvantitativ. Matchad 
kontrollgrupp.

Kvinnor med bröstcancer 
beskrev att det var mycket 
viktigare med positiva 
relationer än kontrollgruppen.

Medel

Wade, T. D., &
Lee, C.
(2005)
Australien

Heath Psycology: The 
impact of Breast Cancer on 
the lives of Middle-Aged 
Women: Results From the 
Australian Longitudinal 
Study of Women’s’ health

Att beskriva kvinnors 
olika upplevelse utav 
bröstcancer beroende på 
hur länge sedan de fick 
diagnosen. Kvinnorna 
jämförs med kvinnor 
utan bröstcancer.

Kvantitativ. En 
generaliserande linjär 
modell användes för 
att analysera data. 

Kvinnor med bröstcancer 
besökte sjukhus mer, använde 
mer läkemedel. Gick tidigt in i 
menopaus ,upplevde stress. 
Samtidigt upplevde de att 
familj och vänner var mycket 
viktigare än vad kvinnorna 
utan bröstcancer tyckte.

Hög

Sarenmalm, E. K., &
Thorén-Jönsson, A-
L., &
Gaston-Johansson, 
F., &
Öhlén, J.
(2009)
Sverige

Qualitative Health 
Research: Making Sense of 
Living Under the Shadows 
of Death: Adjusting to a 
Recurrent Breast Cancer 
Illness

Att beskriva hur kvinnor 
som genomgått 
menopaus med 
återkommande 
bröstcancer och hur de 
upplever och hanterar 
situationen.

Kvalitativ utifrån 
Grounded Theory. 
Upprepade 
djupgående intervjuer 
med öppna frågor.

De hanterade situationen, 
uppleva kontroll. Att hantera 
dödshotet i det vardagliga 
livet. En livsavgörande 
vändpunkt som förändrade 
livet och att livet aldrig skulle 
bli detsamma igen. Acceptans 
av sin nya situation.

Hög

Gaudine, A, Sturge-
Jacobs, M & 
Kennedy, M (2003)
Kanada

Research and Theory for 
Nursing Practice: An 
International Journal: The 
Experience of waiting and 
life during breast cancer 
follow-up

Att beskriva kvinnors 
upplevelse av att leva 
medan de väntar på sin 
bröstcancer uppföljning.

Kvalitativ.
Semistrukturerade 
intervjuer.

Känslomässiga påfrestningar. 
Kontroll, inte veta, stress samt 
positiv förändring.

Hög


