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Abstrakt  
Bakgrund: Bröstcancer är en mycket vanlig cancerform som drabbar cirka 20 kvinnor 

varje dag i Sverige. Diagnosen medför många känslor, bland dessa, rädsla. 

Sjuksköterskor kan påverka kvinnornas livsvärld under bröstcancerperioden. Syfte: Att 

beskriva rädslor och betydelsen av dessa ur kvinnornas perspektiv vid diagnostiserad 

bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturstudie baserat på 18 vetenskapliga artiklar, 

däribland både kvalitativa och kvantitativa. Dessa har sökts fram i tre databaser. 

Artiklarna har kritiskt granskats och analyserats med en innehållsanalys. Alla 

inkluderade artiklar belyser kvinnors rädslor vid diagnostiserad bröstcancer. Resultat: 

Kvinnor som lever med bröstcancer upplever många olika rädslor som är riktade till 

olika perioder av sjukdomsförloppet. I resultatet framkommer sex kategorier, Rädslan 

kring den förändrade livssituationen, Rädslan kring den förlorade kontrollen, Rädslan 

för behandlingar, Rädslan för förlorad feminitet och relationsproblem, Rädslan för 

negativ sjukdomsutveckling och Rädslan att avlida. Dessa omfattar rädslor som 

kvinnorna upplever under sin cancerperiod. Slutsats: Rädslorna har en central roll i 

kvinnornas vardag och hanteringen av sjukdomen kan upplevas svår. Sjuksköterskor har 

en betydande roll för kvinnornas upplevelse av rädsla och även deras hantering av 

sjukdomen. De kan hjälpa kvinnan till ett bättre mående under den svåra perioden i 

deras liv. Mer forskning kring yngre kvinnors rädslor vid behandling och operation 

skulle vara önskvärt. 
 

Nyckelord 
Bröstcancer, Kvinnor, Rädsla 

 

Tack 
Tack till vår handledare Pauline Johansson för stöd och hjälp under hela 

arbetsprocessen. 
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1 Inledning 
Bröstcancer är en vanligt förekommande sjukdom bland kvinnor i dagens samhälle. Att 

drabbas av denna sjukdom kan påverka hela livet. Författarna har under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet mött kvinnor som 

drabbats av bröstcancer. Dessa kvinnor hade många känslor relaterat till sin sjukdom 

och många känslor var negativa. Bröstcancer är vanligare bland kvinnor än män, därför 

valde författarna att belysa kvinnornas perspektiv i denna studie. Denna studie fördjupar 

sig kring vilka rädslor som dessa kvinnor kan uppleva och hur rädslorna påverkar 

kvinnorna, för att som blivande sjuksköterskor ha en ökad förståelse för rädslorna och 

därigenom kunna ge ett bättre bemötande till kvinnorna.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Cancer är ett samlingsnamn på över 200 olika former av cancersjukdomar (Einhorn, 

2013). Cancersjukdomar kan drabba alla människor över hela världen. Bröstcancer är en 

av de vanligaste formerna av cancer och drabbar cirka 450 000 kvinnor i Europa varje 

år. Av dessa kvinnor avlider cirka 140 000 av sjukdomen (Breast Health Day, 2012). 

Bara i Sverige upptäcktes över 9000 nya fall av bröstcancer hos kvinnor år 2013 

(Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär att cirka 20 kvinnor får diagnosen varje dag 

(Nystrand, 2014) och varje år avlider cirka 1500 kvinnor av sjukdomen i vårt land 

(Socialstyrelsen, 2011). Nystrand (2014) beskriver att bröstcancer utgör cirka 30 % av 

all cancer som drabbar kvinnor i Sverige. Socialstyrelsen (2011) visar att under de 

senaste 10 åren har bröstcancerfallen ökat i vårt land med 1,2 % per år. Bröstcancer 

förekommer allt oftare, dock ökar överlevnaden bland de drabbade. Över hälften av 

kvinnorna som insjuknar är över 60 år gamla när diagnosen ställs. Ericson och Ericson 

(2013) beskriver att de flesta fall av bröstcancer upptäcks genom att kvinnan upptäcker 

en knöl i bröstet. Två andra sätt att upptäcka bröstcancer är via mammografikontroller 

eller via ultraljud. För att diagnostisera bröstcancer görs först en klinisk undersökning 

av den misstänkta knölen, där läkaren palperar både knöl och intilliggande lymfkörtlar, 

samt studerar yttre förändringar av bröstet. Kvinnan får sedan gå igenom en 
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mammografi och eventuellt ett ultraljud. Sist görs en biopsi, ett vävnadsprov som tas 

från den misstänkta knölen, för att kunna fastställa diagnosen. 

 

2.2 Att drabbas av bröstcancer   

Att få diagnosen bröstcancer framkallar hos de flesta kvinnor många starka känslor. 

Många upplever det svårt att få cancerbesked även om de misstänkt att den upptäckta 

knölen kunde vara en tumör. Nedstämdhet, oro och känslan av overklighet är vanliga 

känslor första tiden efter diagnosen (Nystrand, 2014). Att få diagnosen påverkar hela 

livet och många beskriver det som en livskris. Beskedet påverkar både vardagslivet och 

arbetslivet. Många kvinnor tappar ork och energi och arbetet blir mindre viktigt. Rädsla 

finns med kvinnorna kontinuerligt efter diagnosen. Oron och ångesten tar överhand och 

många väljer att avstå från arbetet tiden efter diagnos för att orka med den psykiska 

påfrestningen. Även i ett senare skede i sjukdomsförloppet kan många behöva avstå från 

att arbeta. Inte bara för att orka med de psykiska svårigheterna utan också för att kunna 

hantera den fysiska påfrestningen som kommer av behandlingen (Banning, 2011).   

 

Att vara under behandling påverkar hela måendet. Den drabbade kan få besvär så som 

stor trötthet, värk och orkeslöshet (Dahllöv, 2015). Halkett, Kristjansson och Lobb 

(2008) beskriver i sin forskning att kvinnorna under behandling upplevde det 

bekymmersamt att känna daglig trötthet. Detta tvingade dem att avstå från olika 

aktiviteter i vardagen. De beskrev sig även vara väldigt känsliga under pågående 

behandling och kunde uppleva att de inte kände igen sin personlighet. 

Efter avslutad bröstcancerbehandling har kvinnorna möjlighet att fortsätta gå på 

regelbundna mammografikontroller. Detta för att upptäcka eventuella nya förändringar i 

ett tidigt skede. De kan även få hjälp med eventuella biverkningar som uppstått efter 

behandlingarna. Återfall i bröstcancer upptäcks ofta genom att kvinnan själv upptäcker 

nya symptom. Efter olika behandlingar för bröstcancer kan det ta tid för kvinnan att 

återhämta sig (Dahllöv, 2015). Forskning påvisar att kvinnor efter avslutad behandling 

beskrivit att de då upplevde känslor som oro, besvikelse, frustration och sårbarhet. 

Dessa känslor gjorde att många av kvinnorna kände sig psykiskt utmattade. Kvinnorna 

upplevde även att det hade fått en annan syn på sin kropp som påverkade deras mående 

negativt. I studien framkom även känslan av att behöva upprätthålla ett starkt psyke och 
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en positivitet mot sin omgivning trots att det kände sig svaga och trötta både fysiskt och 

psykiskt (Mollica & Nemeth, 2015).   

2.3 Rädsla i förhållande till bröstcancer 
Rädsla är ett centralt begrepp inom bröstcancer då det finns forskning som visar på 

samband mellan rädsla och att få diagnosen. Nationalencyklopedin (2015) definierar 

begreppet rädsla som en stark negativ känsla som uppkommer då en individ upplever en 

händelse som kan kännas hotande mot någon aspekt i livet. I denna studie tas rädslan 

som hotar måendet och livet på grund av bröstcancer upp.  

Forskning visar på att rädslan för att drabbas av bröstcancer är så stor att vissa kvinnor 

väljer att inte gå på regelbundna kontroller så som mammografi. Detta gör att chansen 

minskar att upptäcka cancern i god tid. Cancern kanske istället hittas i ett senare stadie 

som gör att den är svårare att behandla (Moorley, Corcoran & Sanya, 2014; Secginli, 

2012).  Känslan av rädsla återfinns även bland kvinnor som överlevt bröstcancer. 

Gibson, Thomas, Parker, Mayo och Wetsel (2014) identifierade rädsla hos kvinnor som 

överlevt bröstcancer. I studien berättade kvinnorna med hjälp av återblickar på tiden 

som varit. De beskrev att det var en känslosam tid och att de efter friskförklarandet 

fortfarande upplevde rädsla för smärta av biverkningar, återfall och död. Att bli 

friskförklarad uteslöt inte rädslan av att återigen drabbas. Konsekvenserna av denna 

rädsla kan försämra kvinnornas återhämtning efter bröstcancer (Gibson et al, 2014). 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Känslor, så som rädsla, upplevs individuellt hos varje människa och sjuksköterskan bör 

därför behandla alla patienter individuellt. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten 

om den enskilde patientens uppfattning av sjukdomen (Dahlberg & Segesten, 2011). 

Genom att sjuksköterskan får kunskap om de olika rädslor som kan uppkomma vid 

bröstcancer och dess betydelse kan kvinnan bemötas på ett bättre sätt. Björvell och 

Thorell- Ekstrand (2009) beskriver att sjuksköterskan kan vara ett stöd för kvinnan. 

Vidare menar Dahlberg och Segesten (2011) att om sjuksköterskan har förståelse för 

kvinnans känslor ökar möjligheten till en bättre bearbetning av sjukdomen. 
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Sjuksköterskan kan träffa en patient med bröstcancer i många olika sammanhang och 

processer i vården. Socialstyrelsen (2005) beskriver i kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor att de i mötet med den enskilde patienten bör utgå från en 

människosyn som vilar på en humanistisk grund, samt visa respekt och omsorg för 

patientens integritet, värdighet och autonomi. Sjuksköterskan bör även tillvarata det 

friska hos patienten samt tillgodose patientens omvårdnadsbehov, ge patienten stöd och 

vägledning i vård och behandling. 

 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2011) beskriver att livsvärld innefattar hur människor upplever 

sin egen värld. Det kan menas med människans dagliga tillvaro där tankar, känslor och 

handlingar äger rum och antar mening. En människas livsvärld bör ses, förstås och 

beskrivas på det sätt som människan upplever den. Varje människa är unik och har sina 

egna erfarenheter om hur en sjukdom som bröstcancer påverkar och får betydelse i 

vardagen. En människas hela livssituation kan förändras vid sjukdom och lidande. Detta 

påverkar personens upplevelse av sin egen livsvärld med förändrade tankar kring sin 

omgivning. Dahlberg, Segesten, Suserud och Fagerberg (2003) menar att i en vardag 

utan sjukdom tas den levda kroppen för givet. När en människa drabbas av en sjukdom 

som bröstcancer riktas uppmärksamheten mot sjukdomen och det sjuka bröstet. 

Kroppen ses därefter istället som ett objekt som inte längre fungerar som tidigare och 

kan inte heller tas för givet. Många människor har upplevt hur sjukdom påverkar och 

förändrar deras vardag. Ur en vetenskaplig mening bör patienten vara i fokus och vårdas 

med livsvärlden som grund. När patienten har en svår sjukdom, bör vårdaren skapa sig 

en insikt om hur den individuella patienten upplever sitt sammanhang och mening samt 

hur detta påverkar patientens vardag. Genom att som sjuksköterska rikta in sig mot 

patientens livsvärld kan det skapas en djupare förståelse för patientens upplevelser. 

Därför är det viktigt att som sjuksköterska förstå och bemöta bröstcancerpatienter 

utifrån deras livsvärld (Dahlberg et al, 2003). 
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4. Problemformulering 

Bröstcancer är en sjukdom som ökar i antalet drabbade, vilket innebär att sjuksköterskor 

möter dessa kvinnor i olika situationer inom vården. Tidigare forskning påvisar att 

rädslor relaterat till bröstcancer finns hos kvinnor som inte har en bröstcancerdiagnos 

och även hos kvinnor som blivit friskförklarade från diagnosen. Dessa rädslor är 

genomgående under sjukdomsperioden och kan påverka kvinnorna på olika sätt. 

Rädslan att drabbas kan vara så stark att kvinnorna väljer att undvika vårdkontakt och 

därmed löper ökad risk att upptäcka eventuell bröstcancer i ett sent stadie. Utifrån detta 

är det viktigt att även belysa vilka rädslor kvinnor som lever med sjukdomen 

bröstcancer upplever och dess betydelse. Detta för att bemötandet av kvinnorna ska ske 

på bästa sätt. För att det ska vara möjligt att uppnå krävs det kunskap om hur kvinnor 

upplever sin rädsla. Då rädslorna formas och finns i varje kvinnas livsvärld är det viktigt 

att lyfta fram hur de påverkar kvinnornas liv för att som sjuksköterska kanske kunna 

hjälpa dem till ett bättre mående. Det saknas för tillfället aktuella litteraturstudier kring 

kvinnors rädslor vid diagnostiserad bröstcancer. Denna litteraturstudie bidrar därför till 

ett nytt samlat kunskapsunderlag.  

5. Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att beskriva rädslor och betydelsen av dessa 

ur kvinnornas perspektiv vid diagnostiserad bröstcancer.  

6. Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökningar har gjorts systematiskt för att få fram vetenskapliga artiklar som svarar på 

studiens syfte. Därefter har en metodisk kvalitetsgranskning och analys gjorts av de 

inkluderade artiklarna i studien. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en sådan 

studie kan innehålla material baserat på artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats.  
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6.1 Inklusion- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för artiklarna var tidsbegränsningen från 2005 till 2015 för 

publicering. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara peer-

reviewed vilket enligt Östlundh (2012) säkerställer att artikeln är publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift. I databasen PubMed finns inte peer-reviewed som alternativ i 

sökningen, därför användes webbsidan ”Ulrichsweb” som enligt Linneuniversitetet 

(2015) säkerställer den vetenskapliga nivån på tidsskriften. Artiklarna skulle framställa 

kvinnans perspektiv samt att kvinnorna i artiklarna hade fått diagnosen bröstcancer. De 

exkluderade artiklarna handlade om kvinnor som överlevt bröstcancer och ansågs vara 

friskförklarade. 

6.2 Litteratursökning och urval 

För att hitta de mest relevanta sökorden och begreppen till den systematiska sökningen 

gjordes en provsökning med sökorden ”Breast cancer”,  ”Fear” och ”Woman”. Från 

denna sökning kunde andra lämpliga sökord hittas i de artiklar som sökningen gav träff 

på. En provsökning gjordes även med de valda sökorden samt ”scare” och ”worry”. Då 

sökresultatet med de sökorden blev smalt och innehöll många irrelevanta titlar, valdes 

dessa två sökord bort. Efter detta genomfördes den slutliga sökningen på orden ”Breast 

cancer”, ”Breast neoplasms”, ”Female”, ”Women”, ”Woman” och ”Fear”. Då 

sökningarna började i databasen Cinahl föll de som var dubbletter bort vid sökningen i 

PsykINFO och PubMed. Sökningarna har dokumenterats och bifogas i matriser (bilaga 

1, bilaga 2, bilaga 3).  

Denna studie gjordes med en vid sökning där både fritextsökning och ämnesordsöknig 

blandades. Kristensson (2014) beskriver att en fritextsökning med fördel kan användas i 

en litteraturstudie för att få en bredare sökning. Därefter kombinerades de olika 

sökorden med AND eller OR, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) är booleska 

operatorer. AND innebär att sökningen ger träff på artiklar som innehåller båda 

sökorden och vid OR ger sökningen träff på artiklar som innehåller det ena eller det 

andra sökordet (Forsberg och Wengström, 2013). Utifrån sökningen gjordes en manuell 

sortering av artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det bra att genomföra 

en systematisk sökning med hjälp av en bibliotekarie, sökningarna genomfördes därför 

efter råd av en bibliotekarie.  Utifrån träffar på sökningarna lästes titlarna och sedan 
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abstrakten för att kontrollera om de svarade an mot studiens syfte. Endast artiklar som 

belyste studiens syfte valdes ut för att i nästa steg läsas i fulltext. Sökningar i Cinahl och 

PsykINFO ägde rum mellan 20/4- 27/4 2015. Sökningen i PubMed ägde rum 7/4 2015. 

Efter att ha läst artiklarna i fulltext valdes de artiklar som var relevanta för studiens 

syfte ut för att granskas. De värderades kritiskt genom kvalitetsgranskning med hjälp av 

granskningsprotokollet “Checklista för kvalitativa artiklar” och granskningsprotokollet 

“Checklista för kvantitativa artiklar- kvasi-experimentella studier” från Forsberg och 

Wengström (2013). Granskningsmallen för kvantitativa artiklar modifierades genom att 

första frågan under delen D, Analys, togs bort. Denna fråga berörde likheter i 

jämförelsegrupper och var inte relevant då ingen av de inkluderade artiklarna hade en 

kvasi-experimentell design. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att dessa 

granskningsmallar ska ge ett stöd för att få en överblick och en helhetssyn över kvalitén 

på artikeln. Bedömningen ger en nivå som kan kategoriseras som hög, medel eller låg 

kvalité. De artiklar som bedömdes ha hög kvalité uppfyllde tydligt alla frågor i 

granskningsmallen. Medelkvalité bedömdes för de artiklar som svarade tydligt på alla 

frågor utom 2-5 stycken. De artiklar som bedömdes med låg kvalitet svarade otydligt på 

fler frågor än fem. Granskningsfrågorna diskuterades av författarna för att säkerställa en 

enhetlig tolkning av frågorna. Då 24 artiklar kvalitetsgranskades, delades granskningen 

upp och genomfördes separat då den ena författaren granskade hälften av artiklarna och 

den andra författaren granskade den andra hälften av artiklarna. Detta gjordes för att 

effektivisera arbetstiden. De granskade artiklar presenterade författarna för varandra och 

en diskussion fördes kring resultatet och om de valda artiklarna höll tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalitet för att kunna inkluderas i studien. Extra fokus och krav lades på att 

artiklarna skulle beskriva kontexten och sina inklusions- och exklusionskriterier tydligt, 

för att säkerställa att artikeln svarade upp mot föreliggande studies syfte. De artiklar 

som höll hög och medel nivå inkluderades i studien. En av de inkluderade artiklarna 

använde sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. Denna artikel granskades genom 

att de kvalitativa delarna bedömdes med granskningsmallen för kvalitativa studier och 

de kvantitativa delarna bedömdes med granskningsmallen för kvantitativa studier. 

Granskningsresultatet sammanfördes och beslut togs om en nivå som gällde hela 

artikeln. De artiklar som valdes bort bedömdes ha för låg kvalitet för att inkluderas. 

Dessa artiklar innehöll bland annat svagt eller otydligt beskriven kontext. Det var totalt 

sex artiklar (Adams, McCann, Armes, Richardson, Stark, Watson & Hubbard, 2011; 

Citrin, Bloom, Grutsch, Mortensen & Lis, 2012; Humphrey, Lee, Donelan, Kong, 
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Williams, Itauma, Helpern, Gerade, Rafferty & Swan, 2014; Lieberman & Goldstein, 

2006; Okazaki, Iwamitsu, Masaru, Todoroki, Suziki, Yamamoto, Hagino, Watanabe & 

Miyaoka, 2009; Vilhauer, 2007) som bedömdes med låg nivå och som exkluderades ur 

studien.  

Sammanlagt inkluderades 18 vetenskapliga artiklar, av dessa var 11 artiklar kvalitativa, 

sex artiklar var kvantitativa och en artikel innehöll både kvalitativ och kvantitativ metod 

(bilaga 4). 

6.3 Dataanalys 

En innehållsanalys användes vid dataanalysen utifrån beskrivning av Forsberg och 

Wengström (2013). En systematisk litteraturstudies resultat kan med fördel bestå av 

resultat från både kvalitativa och kvantitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

De kvantitativa artiklarnas resultat sammanfattades till text i utsagorna för att kunna 

sammanställas med de kvalitativa artiklarnas resultat, ett tillvägagångssätt som beskrivs 

av Polit och Beck (2012). Samtliga artiklars resultat har noggrant lästs igenom flera 

gånger för att skapa en överblick över materialet. Därefter togs utsagor som svarade an 

på studiens syfte ut gemensamt ur artiklarnas resultatdelar. Varje utsaga fick en kod, 

som enligt Forsberg och Wengström (2013) med fördel kan bestå av ett flertal ord för 

att inte tappa kontexten i utsagan. De koder som var närliggande till varandra gavs ett 

övergripande namn och bildade då en subkategori. Forsberg och Wengström (2013) 

menar att subkategorier inte är nödvändiga i en innehållsanalys, men i denna studie 

valdes ändå subkategorier för att underlätta kategoriseringen. Då utsagorna kodats 

skrevs det sedan ut och klipptes isär för att lättare med en överblick kunna 

sammanställas till subkategorier. De subkategorier som visade på likheter abstraherades 

samman till en kategori. Utsagorna klistrades upp på ett A3-papper under varje 

subkategori respektive kategori. I analysen framkom 23 subkategorier som i sin tur 

resulterade i sex kategorier. Nedan (figur 1) visas exempel på hur analysprocessen har 

gått till med inspiration från Forsberg och Wengström (2013). 
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Utsaga Kod Subkategori Kategori 

Kvinnorna berättade att rädslan 
för att bröstcancern skulle leda 
till en för tidig död gjorde att de 
inte längre levde som vanligt. De 
fann saker mindre meningsfulla 
efter diagnosen. 

Rädsla för en för tidig 
död. Inte leva som 
vanligt, saker mindre 
meningsfulla. 

Rädslan för en för 
tidig död påverkade 
livet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rädslan att avlida 

Många kvinnor beskrev att de 
kände sig mer oroliga över sina 
familjer än sig själva, då de var 
rädda att dö bort från dem. 

Oro över sina 
familjer. Rädda att dö 
bort från dem. 

Rädslan att dö bort 
från sin familj 

Många kvinnor berättar att de är 
rädda för sättet att dö på. De hade 
alltid velat dö fridfullt. Men är nu 
rädda för att istället dö 
kämpandes mot bröstcancern. 

Rädda för sättet att dö 
på. Ville dö fridfullt, 
rädd att dö 
kämpandes mot 
bröstcancern. 

Rädslan för sättet 
att dö på 

Figur 1. Exempel på analysprocessen  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Vid all forskning är det forskaren som har det yttersta ansvaret av att säkerställa att 

forskning är av god kvalitet och moraliskt acceptabel (SOU 1999:4). Vid en 

litteraturstudie bör alltid etiska överväganden göras (Forsberg & Wengström, 2013). 

Samtliga inkluderade artiklar i denna studie har blivit godkända av en etisk kommitté. 

Enligt författarna i respektive artikel har samtliga deltagare gett sitt samtycke till att 

delta. Urval, datainsamlingsmetod och resultat har presenterats utan att avslöja 

deltagarnas identitet. I denna studie har ett respektfullt förhållningssätt till tidigare 

forskarens resultat använts under processen. Artiklar som är relevanta för studiens syfte 

har lyfts fram utan att de artiklar som inte stödjer författarnas egna åsikter har valts bort. 

Det är enligt Forsberg och Wengström (2013) viktigt att sätta sin förförståelse inom 

parentes för att inte urval görs medvetet som kan påverka analys eller resultat.  

8. Resultat 

Resultatet bygger på vetenskapliga artiklar från olika länder både inom och utom 

Europa så som Sverige, England, Skottland, Storbritannien, Tyskland, Australien, 

Libanon, Pakistan, Jordanien, USA och Iran. Åldrarna på kvinnorna i studien är från 23-

88 år, vilket visar på en stor variation. Resultatet i denna studie presenteras utifrån sex 

olika kategorier: Rädslan kring den förändrade livssituationen, Rädslan kring den 

förlorade kontrollen, Rädslan för behandlingar, Rädslan för förlorad feminitet och 

relationsproblem, Rädslan för negativ sjukdomsutveckling och Rädslan att avlida. 
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 8.1 Rädslan kring den förändrade livssituationen 
 

Kvinnorna upplevde en rädsla för framtiden, att livet efter diagnosen inte skulle gå 

tillbaka till det normala, som livet var innan diagnosen (Corney, Puthussery & 

Swinglehurst, 2014; Taleghani, Yekta & Nasrabadi, 2005). Kvinnor utan barn var rädda 

för att de inte skulle hinna bilda en familj efter en diagnos, då de upplevde att de ville 

vara friskförklarade innan detta kunde ske (Corney et al., 2014). Rädslan att leva med 

bröstcancer var därför vanligare bland unga kvinnor, med en ålder mellan 20-30 år, som 

ännu inte hade hunnit bilda familj (Taleghani et al., 2005). Rädslan påverkade livet 

negativt för kvinnorna efter diagnosen, då den fanns med dygnets alla timmar, dag som 

narr. Den påverkade därför många aspekter i vardagen så som kvinnornas allmänna 

mående, lycka, arbetsliv och familj (Banning & Tanzeem, 2013, 2014; Doumit, El 

Saghir, Huijer, Kelley & Nassar, 2010; Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee, 2012). 

Denna rädsla bidrog därför till att deras vardag förändrades drastiskt (Elmir, Jackson, 

Beale & Schmied, 2009) och många kvinnor upplevde sig ha förlorat sin livsglädje 

(Banning et al., 2014). 

Rädslan som uppkom efter diagnostillfället var riktad mot hur vardagen skulle bli och 

hur de skulle klara av att hantera den med sjukdomen (Melchior, Büscher, Thorenz, 

Grochocka, Koch & Watzke, 2013; Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). De kvinnor 

som hade en mycket stark rädsla för bröstcancern hade låg kapacitet att hantera stressen 

i vardagen relaterat till sin sjukdom. För många kvinnor var vardagen redan stressfull 

innan diagnosen och sjukdomen gjorde att det kändes övermäktigt att hantera 

situationen (Melchior et al., 2013). Efter diagnosen uppkom då en rädsla för att bli en 

börda för sin familj. De var rädda för att sjukdomen skulle påverka dem till att inte 

kunna ta hand om sin familj i samma utsträckning som innan och att familjen istället 

skulle få ta hand om dem. Att rollerna skulle ändras när kvinnan inte kunde utföra 

samma saker som hon gjort innan diagnosen. Dessa rollförändringar skrämde dem 

(Remmers et al., 2010). Att bli behandlad annorlunda på grund av diagnosen återfanns 

hos många kvinnor. Det upplevdes jobbigt att det efter diagnosen var svårt att avgöra 

om sjukdomen hade inverkan på människors beteende runt dem eller om diagnosen var 

betydelselös för deras handlingar. Tanken på att människor skulle visa sympati för deras 

tillstånd utan att mena det upplevdes skrämmande, de ville veta att känslorna var 

genuina (Doumit et al., 2010; Joulaee et al., 2012). 
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8.2 Rädslan kring den förlorade kontrollen 

Bland många kvinnor fanns en rädsla för det okända (Browall, Persson, Ahlberg, 

Karlsson & Danielsson, 2009; Elmir et al., 2009; Joulaee et al., 2012; Obeidat, 

Dickerson, Homish, Alqaissi, & Lally, 2013). Den ständiga tanken på vad som skulle 

hända härnäst i sjukdomsprocessen var skrämmande. Att inte ha kontroll över sin kropp 

och sitt liv var en jobbig känsla som övergick i rädsla. Känslan av att något skulle hända 

som kvinnorna inte kunde hindra gjorde sig konstant påmind och denna förlorade 

kontroll gjorde att rädslan växte (Joulaee et al., 2012; Obeidat et al., 2013).  Rädslan för 

det okända upplevdes starkast direkt efter diagnostillfället, då situationen var ny och 

skrämmande (Obeidat et al., 2013). Kvinnorna som upplevde rädsla för det okända 

kände stor bedrövelse över sin sjukdomssituation (Browall et al, 2009). 

En annan vanlig rädsla som framkom efter diagnosen var rädslan för sin framtida hälsa. 

Denna rädsla förändrades under sjukdomstiden, då kvinnorna upplevde den första tiden 

efter diagnosens som svårast gällande oron över sin hälsa. Rädslan för den framtida 

hälsan minskade sedan successivt under det först året efter diagnosen (Wade, Nehmy & 

Koczwara, 2005). 

8.3 Rädslan för behandlingar 

Många kvinnor hade en rädsla för att genomgå olika behandlingar efter sitt 

diagnostillfälle men också under sin behandlingstid (Corney et al., 2014; Obeidat et al., 

2013; Remmers et al., 2010). Av alla de olika behandlingarna som finns vid bröstcancer 

var strålbehandling den behandlingsform som upplevdes mest skrämmande att genomgå 

och som de flesta kände en rädsla för (Remmers et al., 2010). Bland kvinnorna som fått 

diagnosen hade några av dem familj och andra inte. För de kvinnor som inte levde med 

en familj var tanken på att genomgå bröstcancerbehandlingen utan stöd från en partner 

skrämmande. De funderade mycket kring hur de skulle klara av behandlingen själva. 

Att komma hem till ett tomt hem ökade kvinnans rädsla för behandlingen (Corney et al., 

2014; Remmers et al., 2010). 

För många kvinnor var även tanken på att genomgå en operation skrämmande (Harrow, 

Wells, Humphris, Taylor & Williams, 2008). På operationsdagen var de rädda för olika 

händelser kopplat till själva ingreppet. Samtidigt var de även rädda för att sövas och 

tanken på att kanske inte vakna igen växte (Remmers et al., 2010). Denna rädsla 
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påverkade kvinnorna starkt, bland annat genom att de sov sämre innan operationen (Van 

Onselen et al, 2013).  Även efter operationen fanns rädslor kvar då många kände en 

rädsla efter ingreppet inför en eventuell ytterligare operation i framtiden (Remmers et 

al., 2010). De beskrev även en rädsla för att uppleva smärta kopplat till 

operationstillfället samt en rädsla för kronisk smärta efter operationen och vid övrig 

behandling av bröstcancer (Doumit et al., 2010; Obeidat et al., 2013). Rädslan för att 

lida och inte klara av smärtan vid behandling fanns hos många kvinnor (Doumit et al., 

2010; Taleghani et al., 2005). 

En annan rädsla som belystes var rädslan för de negativa biverkningarna som kan 

uppstå av bröstcancerbehandling. Denna rädsla skapade en stark drivkraft hos många att 

genomföra träning och rehabilitering för att göra det möjligt att återgå till det fysiska 

tillstånd de befunnit sig i innan sjukdomen (Larsson, Jönsson, Olsson, Gard & 

Johansson, 2008). En negativ biverkning av behandlingen var sterilitet. Rädslan för 

denna biverkning fanns hos många av kvinnorna i fertil ålder som ville ha barn 

(Connell, Patterson & Newman 2006; Lee, Wakefield, Foy, Howell, Wardley & 

Armstrong, 2011). Rädslan kring denna biverkning ökade under behandlingstiden, när 

tanken på en eventuell sterilitet blev allt mer påtaglig växte rädslan av att drabbas 

(Connell et al., 2006). Många kvinnor som ville ha barn i framtiden upplevde en ångest 

över att de inte hade valt att frysa in sina ägg då bröstcancern var i ett tidigt skede. 

Rädslan för att bli sterila och nu aldrig kunna få biologiska barn gjorde sig många 

gånger påmind (Connell et al., 2006; Lee et al., 2011). Denna tanke var mycket 

skrämmande för de kvinnor som önskade få fler barn i framtiden (Connell et al., 2006). 

Rädslan kring sterilitet minskade om kvinnorna fick prata om sin situation med en 

sjuksköterska där de fick svar på de frågor de hade kring sterilitet samt fertilitet. 

Sjuksköterskans bemötande när kvinnan ställde frågorna hade betydelse för hur kvinnan 

upplevde rädslan efter avslutat samtal. Sjuksköterskans bemötande kunde påverka 

rädslan i en positiv eller negativ riktning. Kvinnorna beskrev att korta och begränsade 

svar ökade deras rädsla (Lee et al., 2011). 

  

8.4 Rädslan för förlorad feminitet och relationsproblem  

Förlorad feminitet var en annan rädsla som många kvinnor upplevde (Joulaee et al., 

2012; Obeidat et al., 2013; Taleghani et al., 2005). Rädslan att förlora sin feminitet i 
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samband med mastektomin eller att få oönskade kroppsliga resultat fanns med hos 

många kvinnor som stod inför en operation. (Remmers et al., 2010). Många yngre 

singelkvinnor, med åldern 20-30 år, upplevde det svårt när möjligheten för mastektomi 

togs upp. De var rädda för att förlora sin feminitet med det bortopererade bröstet 

(Obeidat et al., 2013; Taleghani et al., 2005).  Rädslan för en förändrad kropp efter 

operationen var stark kopplat till deras identitet. De var rädda för att själva uppleva sig 

och sin nya kropp som ful (Joulaee et al., 2012; Remmers et al., 2010; Taleghani et al., 

2005). Kvinnorna som genomgått mastektomin fick rädslan bekräftad då de upplevde 

sig ha förlorat sin feminitet efter operationen (Joulaee et al., 2012; Taleghani et al., 

2005).  Många kvinnor upplevde även en förändrad kropp och förändrad 

kroppsuppfattning. De upplevde att de hade förlorat något från kroppen och att de inte 

kände igen sig själva i spegeln, vilket var skrämmande för dem (Banning et al., 2014; 

Taleghani et al., 2005). En kvinna som genomgått en mastektomi berättade att hon efter 

operationen avstod från vardagsaktiviteter så som träning då hon var rädd för att visa 

upp sin förändrade kropp. Tröjan hängde på den sida det förlorade bröstet funnits på. 

Detta gjorde att kläderna inte satt som vanligt längre och kvinnan kände sig för 

obekväm för att visa sig (Remmers et al., 2010). Sexualitet var ett annat laddat ämne 

hos kvinnorna, då tanken på att förlora den efter diagnosen var skrämmande (Obeidat et 

al., 2013). 

En annan rädsla kopplat till tiden efter mastektomin var männens syn på deras 

förändrade kropp (Corney et al., 2014; Elmir et al., 2009). Att hitta en partner kan vara 

svårt för vilken ung kvinna som helst, men att hitta en partner efter att ha fått ett 

bröstcancerbesked var något många kvinnor upplevde som omöjligt (Corney et al., 

2014; Obeidat et al., 2013). Många singelkvinnor upplevde en rädsla för att bli avvisade 

av en framtida man och därmed leva ensamma resten av livet. En kvinna berättade att 

hon försökte dölja sin sjukdom vid varje nytt möte med en man, då hon skämdes och 

var rädd att han skulle döma henne och inte vilja inleda en relation på grund av 

sjukomen (Corney et al., 2014).  Tanken på att de nu inte skulle hitta en partner som 

gillade deras förändrade kropp som den var och inte vilja gifta sig med dem var 

skrämmande och de var rädda att förbli ensamma resten av livet (Corney et al., 2014; 

Obeidat et al., 2013). De kvinnor som redan levde i en relation var rädda för att bli 

avvisade av sina män och att de skulle bli oattraktiva och oönskade efter operationen 

(Elmir et al., 2009). 
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8.5 Rädslan för negativ sjukdomsutveckling 

Rädsla för metastaser var en vanligt förekommande rädsla bland kvinnor i alla åldrar 

(Connell et al., 2006; Harrow et al., 2008; Kyranou et al, 2014; Melchior et al., 2013; 

Van Onselen et al, 2013). Kvinnorna beskrev att detta vara ett av de största 

orosmomenten och att rädslan för spridning var starkast de första månaderna efter 

diagnostillfället (Kyranou et al, 2014; Melchior et al., 2013). Nästan alla kvinnor som 

uttryckte en stark rädsla för spridning hade barn, medan de som inte hade barn uttryckte 

en mindre rädsla för spridning (Melchior et al., 2013). Rädslan upplevdes ändå så stark 

hos alla att den påverkade sömnen negativt, vilket bidrog till försämrad återhämtning 

under nätterna (Van Onselen et al, 2013). Många kvinnor var även rädda för att en 

hormonstimulering skulle utveckla cancern på ett negativt sätt. Vissa valde därför bort 

preventivmedel för att undvika stimulering av östrogenhormonet. För vissa kvinnor var 

det ett svårt val hur preventivmedel skulle användas. De ville inte vara utan 

preventivmedel eftersom de inte ville bli gravida under sjukdomen då de upplevde en 

rädsla för att tumören skulle bli svårare att se på kontroller och att uppföljning av en 

eventuell spridning skulle försvåras. Samtidigt ville kvinnorna inte använda sig av 

preventivmedel som innehöll östrogen för att hormonet då kunde stimulera deras tumör  

(Connell et al., 2006). Rädslan för metastaser återfanns i större utsträckning hos kvinnor 

som hade symtom på depression på grund av sjukdomen innan operationen. Dock fanns 

rädslan, fast i mindre grad, även hos kvinnor utan depressiva symptom (Kyranou et al, 

2014). Rädslan för spridning kvarstod länge hos många kvinnor även om 

undersökningar visade en god prognos (Harrow et al., 2008; Kyranou et al., 2014; 

Melchior et al., 2013). Under sjukdomsprocessen minskade rädslan för metastaser med 

tiden från att vara starkast direkt efter diagnostillfället för att sedan sakta avta (Melchior 

et al., 2013). 

En gemensam känsla för de flesta kvinnor som fått diagnosen bröstcancer var rädslan att 

drabbas återigen (Connell et al., 2006; Doumit et al., 2010; Elmir et al., 2009; Harrow et 

al., 2008; Obeidat et al., 2013).  En kvinna berättade att rädslan att drabbas igen växte 

när hon hade opererats och fick reda på att hon inte skulle genomgå någon 

strålbehandling efter (Harrow et al., 2008). Denna ständiga rädslan för att sjukdomen då 

skulle utvecklas på ett negativt sätt hindrade kvinnorna från att leva ett normalt liv 

(Obeidat et al., 2013). 



  
 

15 

8.6 Rädslan att avlida 

Kvinnorna som lever med bröstcancer beskrev att en stor rädsla är kopplad till döden 

(Banning et al., 2013, 2014; Connell et al., 2006; Lee et al., 2011; Obeidat et al., 2013; 

Remmers et al., 2010) och rädslan av att avlida av bröstcancern genomsyrade livet 

(Banning et al., 2013; Joulaee et al., 2012; Taleghani et al., 2005). Tanken på en för 

tidig död på grund av cancern var mycket skrämmande för kvinnorna (Banning et al., 

2013, 2014; Connell et al., 2006; Lee et al., 2011; Obeidat et al., 2013; Remmers et al., 

2010). De upplevde en rädsla för hur de skulle dö. Tanken på döden gick från att 

tidigare trott att döden kommer ske fridfullt till risken att nu avlida kämpandes mot 

cancern (Joulaee et al., 2012). Rädslan för att dö uppkom direkt efter diagnostillfället 

(Obeidat et al., 2013) och gjorde att vissa kvinnor kände sig deprimerade och upplevde 

ångest (Banning et al., 2013; Taleghani et al., 2005). Livet påverkades i allmänhet i den 

utsträckning att vissa kvinnor inte längre kunde leva sitt liv som vanligt. De uttryckte att 

de upplevde saker runt dem som meningslösa efter diagnosen. Det gjorde att de avstod 

från aktiviteter med sin omgivning, då de fann det meningslöst att umgås med 

människor om de ändå skulle dö bort från dem (Banning et al., 2013, 2014; Joulaee et 

al., 2012). En annan kvinna beskriver hur rädslan för att dö en för tidig död gjorde att 

hon isolerade sig från sin omvärld, avstod från aktiviteter och undvek att planera sin 

framtid (Banning et al., 2014). Vilken typ av bröstcancer kvinnorna hade påverkade 

också rädslan att dö på grund av sjukdomen. Kvinnor med en hormonpositiv 

bröstcancer beskrev att rädslan för en för tidig död gjorde dem rädda för att bli gravida 

under sjukdomen (Lee et al., 2011). 

Rädslan att avlida av sin sjukdom fanns både hos kvinnor som levde med sin familj och 

de som levde ensamma. Kvinnorna med familj beskriver att rädslan för att dö bort från 

sin familj var stark (Banning et al., 2014; Corney et al., 2014; Doumit et al., 2010; 

Elmir et al., 2009; Melchior et al., 2013; Obeidat et al., 2013; Remmers et al., 2010). 

Dock fanns rädslan att dö bort från sin familj även hos kvinnor som ännu inte hunnit 

bilda en familj eller de som levde ensamma. Rädslan gjorde att dessa kvinnor valde att 

avstå från att skaffa man och barn efter att de fått diagnosen (Connell et al., 2006; 

Corney et al., 2014 ). Vissa av kvinnorna beskrev att rädslan för att lämna sin familj 

gjorde att oron över familjen var större än oron över kvinnans eget mående (Doumit et 

al., 2010; Remmers et al., 2010).  Rädslan för att dö bort från sin familj gjorde att 

många kvinnor förberedde så många saker som möjligt för att underlätta livet för sin 
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familj efter sin eventuella bortgång (Elmir et al., 2009). Många kvinnor beskrev att 

sjuksköterskans bemötande i denna jobbiga tid i livet var av stor betydelse. Då 

sjuksköterskor och läkare gav bristande bemötande och information till kvinnornas 

tankar kring döden och existentiella frågor ökade deras rädsla. Kvinnorna som upplevde 

att kommunikationen med sjuksköterskan inte fungerade upplevde även dem en ökad 

rädsla (Elmir et al., 2009; Lee et al., 2011).  

 

9.  Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Att göra en systematisk litteraturstudie var en lämplig metod för att få fram relevant och 

aktuell forskning inom det valda området. Tidsbegränsningen för att genomföra denna 

studie gjorde att en empirisk studie inte var möjlig, det hade dock varit en annan 

lämplig metod för att nå ett resultat till studiens syfte. Olika sökord och kombinationer 

användes i en provsökning för att försöka få fram bästa möjliga sökresultat. Betydelsen 

av rädsla beskrevs på många olika sätt, därför valdes att inte ha med sökord för 

”betydelsen”. Den vida sökningen gav träff på artiklar med rädslor och då även 

betydelsen av rädslan.  Det ansågs enligt bibliotekarien vara det säkraste sättet att söka 

för att få en så vid sökning som möjligt och inte missa relevanta artiklar. Forsberg och 

Wengström (2013) bekräftar att en vid sökning kan göras om en mer detaljerad sökning, 

med många sökord, ger för få träffar. Då ett fåtal träffar kan leda till att resultatet i 

litteraturstudien riskerar att bli svagt. En sökning med få sökord gav rikligt med träffar i 

samtliga databaser. Hade fler sökord lagts till hade kanske sökningen fått färre men mer 

irrelevanta träffar. Dock hade relevanta artiklar kunnat missats då det inte finns något 

passande sökord som beskriver att kvinnan lever med bröstcancer. Sjukdomsperioden i 

kvinnans liv beskrivs på många olika vis vilket gjorde att beslutet togs att göra en vid 

sökning där så många artiklar som möjligt kom med. Både sökord och de valda 

databaserna kan ses som en styrka då artiklarnas resultat beskriver kvinnors rädslor vid 

bröstcancer. I den systematiska sökningen användes samma tillvägagångsätt med 

samma sökord och avgränsningar i alla tre databaser. Detta höjer sökmetodens 

trovärdighet, då sökförfarandet gick systematiskt tillväga.  
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Forsberg och Wengström (2013) beskriver att urvalsprocessen är en viktig del i 

utförandet av en systematisk litteraturstudie och det är viktigt att författarna är 

observanta i sitt urval så att inte en bestämd utgångpunkt styr valet av artiklar. I urvalet 

av artiklar har fokus under hela processen varit på att artiklarna stämmer överens med 

studiens syfte, vilket kan ses som en styrka samt nödvändighet. 

 

Granskningen av artiklarna gjordes utifrån Forsberg och Wengströms (2013) mall för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar respektive kvantitativa artiklar. Att ingen av 

de inkluderade artiklarna innehåller låg kvalité kan anses höja kvalitén på denna studie. 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att det är en styrka för en studie om 

granskningen av samtliga artiklar sker separat för att sedan jämföra och diskutera. På så 

sätt kunde en diskussion förts om bedömningen och därigenom få en rikare kunskap 

kring granskningens delar och artiklarnas kvalitet. Tidsbegränsningen samt det höga 

antalet artiklar som var aktuella för granskning gjorde att författarna till denna studie 

valde att istället dela upp artiklarna och genomföra granskningen separat. Detta kan 

anses som en svaghet. Dock genomförde författarna en diskussion kring de separata 

bedömningarna. Att denna studie inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

kan ses som en styrka.  Forsberg och Wengström (2013) menar att det ger en högre 

trovärdighet att både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår i en studie. Vidare 

skriver de att forskning om människors upplevelser och känslor, så som rädsla, oftast 

beskrivs med en kvalitativ metod. Då denna studie beskriver kvinnornas rädslor kan det 

vara en förklaring till att inte fler kvantitativa artiklar identifierades som lämpliga och 

att de flesta som bedömdes lämpliga för denna studie var kvalitativa.  

 

I analysprocessen valdes utsagorna ut tillsammans av författarna. Det hade varit en 

styrka för studien att välja ut utsagorna separat för att sedan jämföra om samma eller 

olika delar framkommit och föra en diskussion för att sedan nå konsensus. Samtidigt 

kan det ses som en styrka att en riklig diskussion fördes kring artiklarnas resultat som 

helhet och vad som var relevant till studiens syfte. Genom denna diskussion nåddes en 

stark konsensus över studiens resultat och analysprocess. Författarna valde att i 

analysprocessen klippa isär utsagorna, enligt Friberg (2006) är detta till en fördel då en 

tydlig överblick av resultatet visas. Under hela analysen fanns studiens syfte i åtanke. 

Något Friberg (2006) beskriver som en viktig del i analysen för att den ska hålla en 

logisk stringens.  Risken vid systematiska litteraturstudier kan vara olika typer av 
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feltolkningen i de olika delarna i processen. Backman (2008) menar att det därför är 

viktigt att hela tiden gå tillbaka till ursprungstexten för att klargöra att en feltolkning 

inte sker.  Då alla de inkluderade artiklarna är skrivna på engelska finns alltid risken för 

feltolkning i översättningen.  

I denna litteraturstudie har författarna arbetat efter bästa förmåga för att inte låta 

förförståelse påverka resultatet av studien, vilket Forsberg och Wenström (2013) belyser 

som viktigt för ett trovärdigt resultat. Detta genom att författarna kontinuerligt under 

arbetets gång haft en öppen dialog kring sina förförståelse. Denna dialog gav möjlighet 

till författarna att presentera nya perspektiv och synsätt för varandra och på så vis 

undveks att förförståelse styrde resultatet. Samtidigt fanns en medvetenhet om att 

insamlad data består av redan tolkad data. Samtliga inkluderade artiklar är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Friberg (2006) menar att det innebär att de blivit granskade av 

olika kvalificerade personer för att bedöma och säkerställa kvalitén av forskningen som 

publiceras. Trots detta finns alltid risk för brister och det är alltid upp till den enskilde 

läsaren att göra en egen bedömning. 

Kvinnorna i de olika artiklarna har blandade åldrar, de kommer från olika länder, 

kulturer och har olika trosuppfattningar men alla upplever rädslor. Detta innebär att 

rädslor vid bröstcancern finns överallt. Rädslorna beskrivs likadant oavsett vart 

kvinnorna kommer ifrån men också oberoende av om de lever ensamma eller i en 

familj. Författarna till denna studie anser därför att överförbarheten och trovärdigheten i 

denna studie kan bedömas som hög till kvinnor som lever i Sverige idag med en 

bröstcancerdiagnos. Migrationsverket (2015) beskriver att under de senaste åren har allt 

fler människor med olika kulturella bakgrunder bosatt sig i Sverige. Detta innebär att  

Sverige idag är mångkulturellt vilket ökar möjlighet att överföra resultaten i denna 

studie till Sverige. Samtidigt tror författarna att överförbarheten även är möjlig till andra 

delar i världen så artiklarna speglar rädslorna hos kvinnor från flera olika länder. 

 

9.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva rädslor och betydelsen av dessa ur kvinnornas 

perspektiv vid diagnostiserad bröstcancer. Huvudresultatet i denna studie visar att 

rädslor finns bland samtliga kvinnor med diagnosen bröstcancer och visar sig i många 

olika delar under sjukdomstiden. Rädslorna är i denna studie fokuserade kring livets 

förändringar, förlorad kontroll, kroppens förändringar, behandling, relationer, 
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utveckling av sjukdomen och risken av att dö av bröstcancern. Vidare framkommer att 

sjuksköterskans information och kommunikation spelar en viktig roll för kvinnornas 

upplevelser av rädsla. 

  

Det var en självklarhet hos alla kvinnor att bröstcancerdiagnosen hade förändrat livet. 

Upplevelsen av dessa förändringar varierade stort mellan kvinnorna, men gemensamt 

för alla kvinnor var att förändringen hade en stor inverkan både på deras livssituation 

och livsvärld. Banning (2011) tar upp hur kvinnorna kan beskriva sig vara i en livskris 

efter beskedet, något som återfanns hos kvinnorna i artiklarna. De upplevde en förlorad 

kontroll över framtiden och att känslan av att inte kunna styra över sitt liv och öde var 

övermäktig. Funderingar kring framtiden fanns med hos många av kvinnorna som 

upplevde en förlorad kontroll. Känslorna var många och tiden efter beskedet var 

omtumlande. Nystrand (2014) beskriver kände även dessa kvinnor många känslor som 

påverkade humöret. De tappade energi och ork. Många kvinnor i artiklarna avstod från 

olika aktiviteter och upplevde saker som mindre meningsfulla. Nystrand (2014) och 

Dahllöv (2015) bekräftar att många kvinnor som får bröstcancer väljer att avstå från 

aktiviteter efter beskedet då de tappar ork. Mollica et al (2015) beskriver hur kvinnorna 

kände sig tvungna att vara starka och pigga inför sin omgivning trotts att de var trötta. 

Författarna till föreliggande studie anser att det är här sjuksköterskan kan stötta kvinnan, 

genom att avlasta hennes pressade mående och erbjuda kvinnan ett ärligt och naturligt 

sätt att vara. Detta genom att ge kvinnan en möjlighet till samtal där hon kan ge uttryck 

för sin trötthet och sårbarhet. Dahlberg och Segesten (2011) beskriver hur 

sjuksköterskan kan påverka kvinnans mående positivt genom att låta henne öppna upp 

sin livsvärld, detta genom att uppmuntra kvinnan att berätta om och delge sina känslor. 

Därmed kan kvinnan våga vara ärlig mot sig själv. Detta kan hjälpa kvinnan att samla 

kraft och orka vidare i sjukdomen.  

I denna studiens resultat framträder en stark rädsla hos kvinnorna att genomgå olika 

behandlingar i samband med diagnosen bröstcancer. Studiens resultat påvisar att många 

kvinnor hade en rädsla för att behöva genomgå en mastektomi där det drabbade bröstet 

avlägsnas. Rädslan att genomgå denna operation var starkt kopplat till rädslan att få en 

förändrad kropp och att förlora sin feminitet. Mollica et al (2015) beskriver hur 

behandlingen påverkade hela kvinnan, både måendet och självkänslan. Kroppssynen 

ändrades efter sjukdomen och detta hade stor påverkan på livet. I denna studies resultat 

framkommer att synen på den egna kroppen var en känslig punkt som många kvinnor 
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belyste som betydelsefull. Kvinnorna konfronteras med deras förändrade kropp efter 

operationen, där bröstet med sina visuella egenskaper av feminitet är skadat eller helt 

borttaget. I resultatet av denna studie framkommer att detta innebär stor sorg och 

uppoffring för kvinnan kombinerat med en rädsla att förändra sin självuppfattning, sin 

feminitet och attraktionskraft. Att ha bröstcancer och genomgå dess olika 

behandlingsformer präglade starkt kvinnornas syn på sig själva och på sina kroppar.  De 

upplevde sina kroppar som overkliga och att något fattades efter operationen. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2011) har kvinnorna inte bara en kropp utan de är sin kropp och 

det är utifrån deras kroppar som kvinnorna har tillgång till sitt liv samt där varje ny 

erfarenhet antar mening. Den levda och friska kroppen som tas för givet ändras när en 

kvinna drabbas av bröstcancer, då kroppen istället blir ett objekt och uppmärksamheten 

riktas mot sjukdomen och det sjuka bröstet. Kvinnan upplever då att kroppen inte längre 

fungerar som tidigare och inte längre kan tas för givet (Dahlberg & Segesten, 2011).  

Det var inte bara kvinnans egen syn på sin kropp som påverkades av diagnosen utan 

även självkänslan vid intima relationer. I resultatet framkom nämligen en stark rädsla 

hos kvinnorna att männen skulle förändra sin syn på dem efter genomgången 

bröstoperation på grund av deras stympade och förändrade kropp. Kvinnorna beskrev 

sig ha en rädsla som hindrade dem från att bilda en intim relation till en partner i 

framtiden på grund av deras förändrade utseende eller männens uppfattningar om 

kvinnornas kroppar (Oxald, Wade, Hallsworth & Koczwara, 2008). Tankar påvisas där 

kvinnorna beskrev rädslan för att bli oattraktiva och oönskade efter mastektomin. 

Sexualiteten kan bli påverkad av kvinnans självkänsla och syn på sin kropp. Hulter 

(2009) menar att sexualitet är ett naturligt behov som alla människor behöver. Intima 

relationer med en annan individ kan ge trygghet och glädje. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2011) är människor i behov av att samspela med andra och de personer som 

står närmast är de allra viktigaste. Särskilt vid långvarig sjukdom spelar de närstående 

en viktig roll i den drabbades liv och har en förmåga att hjälpa kvinnornas möjligheter 

att uppleva välbefinnande. Hulter (2009) beskriver att alla människor är i behov av 

njutning, närhet, och bekräftelse samt hur dessa faktorer kan öka sårbarhet, då 

människan öppnar upp sitt inre för en annan individ. Kvinnorna som drabbats av 

bröstcancer kan uppleva både utsatthet och sårbarhet då deras känslor och uppfattningar 

kan angripas och ge en negativ påverkan. Mollica et al (2015) bekräftar att sårbarheten 

är en känsla vanligt förekommande hos kvinnor som har bröstcancer. Enligt Nortvedt 

och Grimen (2006) är en människa sårbar om det finns risk för att drabbas fysiskt eller 
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psykiskt på ett sådant sätt att den negativa påverkan gör att personen inte längre kan 

fungera som tidigare. Dahlberg och Segesten (2011) beskriver att denna påverkan på 

måendet har betydelse för människans välbefinnande och livsvärld. Som sjuksköterska 

är det viktigt att kunna bemöta kvinnornas unika livsvärld. 

Statistik visar att 1500 kvinnor varje år i Sverige avlider av sjukdomen bröstcancer  

(Socialstyrelsen, 2011). Denna höga siffra bidrar till att fler kvinnor upplever en ökad 

rädsla att drabbas och avlida och därmed bli en av dessa 1500 kvinnorna. Kvinnorna 

som överlevt sjukdomen beskrev att denna rädsla var den som fanns kvar även efter 

friskförklarandet, medan många andra rädslor kopplat till sjukdomen försvann (Gibson 

et al., 2014). Rädslan för att dö var för kvinnorna som levde med sjukdomen kopplat till 

att bröstcancern skulle utvecklas och sprida sig och på så vis orsaka död. Det visade sig 

i denna studies resultat vara en av de största rädslorna efter diagnosen. Den framkom 

vid olika åldrar och hos kvinnor i olika länder. Störst fokus låg på rädslan att dö bort 

från sin familj och nära och kära. Tankar på hur familjen skulle påverkas av sjukdomen 

när kvinnan levde men eventuellt också av ett liv efter kvinnans bortgång fanns hela 

tiden. Wright, Watson och Bell (2002) beskriver att tankar kring familjen är mycket 

vanligt när sjukdom drabbar en familjemedlem. Osäkerheten kan leda till upprörda 

känslor och rädsla. Alla familjer hanterar en sjukdom olika, både den människan som är 

drabbad av sjukdomen men också av dennes familjemedlemmar. En diagnos kan har 

stor variation i betydelse och påverkan på olika familjer, utifrån tidigare erfarenheter 

och förutfattade meningar kring diagnosen och dess betydelse för framtiden. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att bemöta varje familj utifrån deras unika behov 

för att hanteringen av situationen ska bli så optimal som möjligt. Dahlberg och Segesten 

(2011) menar att det är viktigt att sjuksköterskan baserar sitt bemötande med kvinnan 

med insikten om hur sjukdomssituationen påverkar just henne. Hela kvinnans familj är 

en del av hennes livsvärld som kan underlättas eller försvåras med bemötandet av 

sjuksköterskan.  

  

Rollförändringar inom familjen på grund av sjukdomen upplevdes olika från kvinna till 

kvinna. Wright, Watson och Bell (2002) menar att familjen kan ses som en hjälp för den 

sjuke att bearbeta sin sjukdom. Sjuksköterskan kan med förståelse för kvinnans 

situation hjälpa familjemedlemmarna att hjälpa varandra genom att vara öppna med sina 

tankar och funderingar kring situationen. Detta styrker Benzein, Hagberg och Saveman 

(2009) som beskriver familjen som ett system där rollerna ändras när en medlem i 
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familjen drabbas av sjukdom. I resultatet av denna studie framkommer att kvinnorna 

upplevde rollförändringen påfrestande och jobbig när de gick från rollen att ta hand om 

hushållet till att vara en sjuk individ. Rädslan att dö bort från sin familj gjorde sin 

ständigt påmind i denna situation. 

  

I resultatet framkom att sjuksköterskans bemötande kunde påverka graden av rädslan att 

dö av bröstcancern efter diagnos. Det fanns kvinnor som beskrev hur rädslan att dö 

ökade när vårdpersonalen gav bristande svar på frågor kring sjukdomen. En låg 

förståelse och ett dåligt bemötande för kvinnans situation ökade rädslan för kvinnorna. 

Ett bra bemötande från sjuksköterskan kunde minska rädslan för kvinnorna och göra det 

lättare att hantera den. Att bli sedd och bemött individuellt skapade trygghet för 

kvinnorna. Detta visar hur viktigt bemötande från sjuksköterskorna är i vården för dessa 

kvinnor och att ett bemötande avgör hur kvinnan kan hantera situationen. Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskan både kan hjälpa till med hanteringen och försvåra 

hanteringen av sjukdomen med sitt förhållningssätt till kvinnan. Kommunikationen 

spelar en avgörande roll i bemötande och skapandet av en vårdrelation med kvinnan. 

Dahlberg och Segesten (2011) menar att det är genom kommunikation som 

sjuksköterskan ges möjlighet att ta del av kvinnans livsvärld. Birkler (2007) menar att 

språket är en grund i kommunikation. Baggens och Sandén (2009) belyser hur språket 

kan användas av sjuksköterskan som ett redskap för att komma närmare kvinnan och få 

en djupare förståelse för hennes livsvärld. Fokus ligger i samtalet på kvinnans 

upplevelser av situationen. Kvinnan kan med sitt språk öppna upp sin livsvärld för 

sjuksköterskan och kommunicera sina känslor.  Detta möjliggör att sjuksköterskan och 

kvinnan kan använda sig av samma språk och förstå varandra bättre, vilket ger en 

starkare vårdrelation. Dahlberg och Segesten (2011) förespråkar att en god vårdrelation 

skapas av sjuksköterskan genom ärlighet och öppenhet mellan parterna. Det skapar 

förutsättningar för kvinnan att delge sin livsvärld och ge sjuksköterskan möjlighet att 

möta hela människan. 
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10. Fortsatt forskning 
Det valda ämnet som denna studie bygger på är ett väl utforskat område, men det finns 

en skillnad i hur olika mycket olika rädslor är utforskade. En rädsla som endast nämns i 

sin korthet är rädslan för smärta vid diagnostiserad bröstcancer. Till fortsatt forskning 

kan det vara av värde att den rädslan utforskas mer då det är en central rädsla i samband 

med operationer och behandlingar. I de inkluderade artiklarna nämns rädslan för smärta 

främst i kvantitativa artiklar. Att genomföra en studie med kvalitativ metod som tar upp 

rädslan för smärta skulle ge en djupare förståelse för den specifika rädslan. Det finns 

mycket forskning kring unga kvinnor som lever med bröstcancer och deras rädslor 

gällande kropp, relation och barn. Därtill skulle det dock vara önskvärt om rädslorna 

kring behandling och operation hos unga kvinnor fick mer plats i forskningen.    

 

11. Slutsats 

Studiens resultat beskriver att rädslor kring att leva med diagnosen bröstcancer återfinns 

hos samtliga kvinnor. Rädslorna är en del av kvinnornas livsvärld och påverkar hela 

livet. Rädslorna bidrar till många olika negativa förändringar i livet, däribland isolering 

från nära och kära samt att många kvinnor tar avstånd från dagliga aktiviteter. Många 

kvinnor upplever sig ha svårt att hantera sin sjukdom, även kvinnor som har stöd 

hemifrån. Sjuksköterskor kan spela en stor roll i upplevelsen av de olika rädslorna, då 

de med sin professionella kompetens kan hjälpa kvinnan hantera sin sjukdom när det 

kommit till en punkt då familjen inte längre räcker för att stötta kvinnan. Denna studie 

visar att rädslorna är väldigt lika för kvinnorna världen över. Att drabbas av bröstcancer 

och dess rädslor det för med sig är samma var kvinnan än befinner sig. Ökningen av 

sjukdomens förekomst leder till att sjuksköterskor kommer möta dessa kvinnor allt mer 

inom vården. Det finns ett behov av att sjuksköterskor därför blir mer medvetna om 

kvinnornas rädslor under behandlingstiden. Författarna hoppas därför att sjuksköterskor 

ska kunna ta del av denna studie och få ökad kunskap och förståelse för kvinnornas 

olika rädslor, så att de kvinnor som kommer drabbas i framtiden kan få ett så bra 

bemötande som möjligt.  



  
 

24 
 

Referenser 
*= inkluderade i studiens resultat. 

Adams, E., McCann, L., Armes, J., Richardson, A., Stark, D., Watson, E., & Hubbard, 
G. (2011) The experiences, needs and concerns of younger women with breast cancer: a 
meta-ethnography. Psycho- Oncology, 20, 851-861. doi:  10.1002/pon.1792.  

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Baggens, C., & Sandén, I. (2009). Omvårdnad genom kommunikativa handlingar. I F. 
Friberg & J. Öhlén (red.) Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (s. 
201- 236). Lund: Studentlitteratur.  

Banning, M. (2011). Employment and breast cancer: a meta-ethnography. European 
Journal of Cancer Care, 20, 708-719. doi: 10.1111/j.1365-2354.2011.01291.x.   

* Banning, M., & Tanzeem, T. (2013). Managing the illness experience of women with 
advaced breast cancer: hopes and fears of cancer-related insecurity. European Journal 
of Cancer Care, 22, 253- 260. doi:  10.1111/ecc.12026.  

* Banning, M., & Tanzeem, T. (2014). Living with advanced breast cancer. Perceptions 
of pakistani Women on Life Expectations and Fears. Cancer Nursing, 37 (1), 12-18. 
Hämtad från databasen PsycINFO med fulltext. 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2009). Familj och social relationer. I F. 
Friberg & J. Öhlén (red.) Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (s. 
67- 88). Lund: Studentlitteratur.   

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad. Etik och människosyn. Stockholm: Liber 
AB. 

Björvell, C., & Thorell- Ekstrand, I. (2009). Omvårdnadsåtgärder. I A. Ehrenberg & L. 
Wallin (red.) Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling (s. 121-146). Lund: 
Studentlitteratur.  

Breast Health Day. (2012). Hämtad 1 april, 2015 från: 
http://www.breasthealthday.org/breast-cancer-facts. 

* Browall, M., Persson, L-O., Ahlberg, K., Karlsson, P., & Danielsson, E. (2009). Daily 
assessment of stressful events and coping among post-menopausal women with breast 
cancer treated with adjuvant chemotherapy. Cancer Care. 18. 507-516. doi: 
10.1111/j.1365-2354.2008.00994.x.  

Citrin, D L., Bloom, D L., Grutsch, J F., Mortensen, S J., & Lis, C G. (2012). Beliefs 
and Perceptions of Women with Newly Diagnosed Breast Cancer Who Refused 
Conventinal Treatment in Favor of Alternative Therapies. The Oncologist. 17. 607-612. 
Hämtad från databasen PubMed med fulltext.  



  
 

25 

* Connell, S., Patterson, C., & Newman, B. (2006) A Qualitative Analysis of 
Reproductive Issues Raised by Young Australian Women with Breast Cancer. Health 
Care for Women International. 27. 94-110. doi: 10.1080/07399330500377580.  

* Corney, R., Puthussery, S., & Swinglehurst, J. (2014). The stressors and 
vulnerabilities of young single childless women with breast cancer: A qualitative study. 
European Journal of Oncology Nursing, 18. 17-22. Hämtad från databasen Cinahl med 
fulltext. 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2011). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-0., & Fagerberg, I. (2003). Att 
förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Dahllöv, A. (2015). Bröstcancer. Uppföljning. Hämtad 2 April, 2015, från: 
http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Cancer/Cancerformer-och-
fakta/Cancerformer/Brostcancer/#section-8.  

* Doumit, M A.A., El Saghir, N., Huijer, H A-S., Kelley, J H., & Nassar, N, (2010). 
Living with breast cancer, a Lebanese experience. European Journal of Oncology 
Nursing. 14, 42-48. doi: 0.1016/j.ejon.2009.08.003.  

Einhorn, S. (2013). Så utvecklas cancer. Hämtad 31 mars, 2015, från: 
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-ar-cancer. 

* Elmir, R., Jackson, D., Beale, B., & Schmied, V. (2009). Against all odds: Australian 
women´s experiences of recovery from breast cancer. Journal of Clinical Nursing. 19, 
2531-2538. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03196.x. 

Ericson, E. & Ericson, T. (2013). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Kultur och 
Natur. 

Friberg, F. (2006). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad. I F. Friberg (red.), Dags för 
uppsats. vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 105-114). Lund: 
Studentlitteratur.  

Gibson, L. M., Thomas, S., Parker, V., Mayo, R., & Wetsel, M. A. (2014). Brest cancer 
fear in african american breast cancer survivors. Journal of Cultural Diversity, 21(4), 
135-144. Hämtad från databasen CINAHL med fulltext. 

Halkett K. B, G., Kristjanson J, L., & Lobb A, E. (2008). If we get too close to your 
bones they´ll go brittle: women´s initial fears about about radiotherapy for early breast 
cancer. Psycho-Oncology, 17, 877-884. doi: 10.1002/pon.1298.  



  
 

26 

* Harrow, A., Wells, M., Humphris, G., Taylor, C., & Williams, B. (2008). ”Seeing is 
beliving, and beliving is seeing”: An exploration of the meaning and impact of women´s 
menatl images of their breast cancer and their potential. Patient Education and 
Counseling. 73. 339-346. doi: 10.1016/j.pec.2008.07.014. 
 
Hulter, B. (2009) Sexualitet. I A-K. Edberg & Wijk. H (red). Omvårdnadens grunder. 
Hälsa och ohälsa (s. 677- 710). Lund: Studentlitteratur.  

Humphrey, K L., Lee, J M., Donelan, K., Kong, C Y., Williams, O., Itauma, 
O.,Helpern, E F., Gerade, B J., Rafferty, E A., Swan, J S. (2014). Percutaneous Breast 
biopsy: Effect on Short-term Quality of life. Radiology, 270 (2). 362- 368. Hämtad från 
databasen PubMed med fulltext. 

* Joulaee, A., Joolaee, S., Kadviar, M., & Hajibabaee, F. (2012). Living with breast 
cancer: Iranian women´s lived experiences. International Nursing Review, 362-368. 
Hämtad från databasen Cinahl med fulltext. 
 
Kristensson, J. (2014). Handbok I uppsatsskrivande och forskningsmetodik: För 
studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur. 

* Kyranou, M., Puntillo, K., Aouizerat, B E., Paul, S M., Cooper, B A., West, C., Dodd, 
M., Miaskowski, C., Dunn, L B., & Elboim, C. (2014). Trajectories of Depressive 
Symtoms in Women Prior to and for 6 Months After Breast Cancer Surgery. Journal of 
Applied Biobehavioral Research. 19 (2). 79-105. Hämtad från databasen PsycINFO 
med fulltext. 

* Larsson, I L., Jönsson, C., Olsson, A C., Gard, G., & Johansson, K. (2008). Women´s 
experience of physical activity following breast cancer treatment. Scand J Caring. 22, 
422-429. doi: 10.1111/j.1471-6712.2007.00546.x.  

* Lee, R J., Wakefield, A., Foy, S., Howell, S J., Wardley A M., & Armstrong, A C. 
(2011) Facilitating reproductive choices: the impact of health services on the 
experiences of young women with breast cancer. Psycho- Oncology. 20, 1044-1052. 
doi: 10.1002/pon.1826.  

Liberman, M A., Goldstein, B. (2006). All negative emotions are equal: The role of 
emotional expression in online support groups for women with breast cancer. Psycho- 
Oncology, 15, 160-168. doi: 10.1002/pon.932.  

Linneuniversitetet (2015). Ulrichsweb. Hämtad 16 april, 2015, från: 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com.proxy.lnu.se/.  

* Melchior, H., Büscher, C., Thorenz, A., Grochocka, A., Koch, U., & Watzke, B. 
(2013). Self-efficacy and fear of cancer progression during the year following diagnosis 
of breast cancer. Psycho- Oncology. 22, 39-45. doi: 10.1002/pon.2054. 
 
 



  
 

27 

Migrationsverket. (2015). Sverige. Hämtad 29 maj, 2015, från: 
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/.  

Mollica, M., & Nemeth, L. (2015). Transition From Patient to Survivor in African 
American Breast Cancer Survivors. Cancer Nursing, 38(1), 16-22. doi: 
10.1097/NCC.0000000000000120. 

Moorley, C., Corcoran, N., & Sanya, M. (2014). Breast cancer awareness among an 
inner city group of Nigerian women. Primary Health Care, 24 (3), 25-33. Hämtad från 
databasen CINAHL with full text. 

Nationalencyklopedin (2015). Rädsla. Hämtad 2 april, 2015, från: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/r%C3%A4dsla.  

Nortvedt, P., & Grimen,H. (2006). Sensibilitet och reflektion, filosofi och 
vetenskapsteori för vårdprofessioner. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nystrand, A. (2014). Bröstcancer. Statistik.  Hämtad 31 mars, 2015, från: 
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer.   

Nystrand, A. (2014). Bröstcancer. Känslomässiga reaktioner. Hämtad 2 april, 2015, 
från: https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer.  

* Obeidat, R F., Dickerson, S S., Homish, G G., Alqaissi, N M., & Lally, R M. (2013). 
Controlling Fear. Jordianian Women´s Perceptions of the Diagnosis and Surgical 
Treatment of Early-Stage Breast Cancer. Cancer Nursing. 36 (6), 484-492. doi: 
10.1097/NCC.0b013e31826fc9b4. 

Okazaki, S., Iwamitsu, Y., Masaru, K., Todoroki, K., Suzuki, S., Yamamoto, K., 
Hagino, M., Watanabe, M., & Miyaoka, H. (2009). The Psychological responses of 
outpatient breast cancer patients before and during first medical consulation. Palliative 
and Supportive Care. 7, 307-314. doi:  10.1017/S147895150999023X.  

Oxald, M., Wade, T.,  Hallsworth, L., & Koczwara, B. (2008). ‘I’m living with a 
chronic illness, not . . . dying with cancer’: a qualitative study of Australian women’s 
self-identified concerns and needs following primary treatment for breast cancer. 
European Journal of Cancer Care. 17, (2). 157-66. doi: 10.1111/j.1365-
2354.2007.00828.x. 
 
Polit, D F. & Beck, C T. (2012). Nursing research- Generating and Assessing Evidence 
for Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Helth/Lippincott Williams & 
Wilkins. 
 
* Remmers, H., Holtgräwe, M., & Pinkert, C. (2010). Stress and nursing care needs of 
women with breast cancer during primary treatment: A qualitative study. European 
Journal of Oncology Nursing. 14, 11-15. doi: doi:10.1016/j.ejon.2009.07.002.  
 



  
 

28 

Secginli, S. (2012). Mammography Self-Efficacy Scale and Breast Cancer Fear Scale: 
psychometric testing of the Turkish versions. Cancer Nursing. 35(5), 365-373. doi: 
10.1097/NCC.0b013e3182331a9a. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 
2015-03-1 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf. 
 

Socialstyrelsen. (2011) Översikt av cancerfall i Sverige 2011. Hämtad den 1 april 2015, 
från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-19.  
 

Socialstyrelsen. (2013). Statistik över nya fall av bröstcancer i Sverige 2013. Hämtad 
den 1 april, 2015, från: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer.  

SOU 1999:4. God sed i forskningen. Hämtad 16 april 2015 från: 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/23647. 

* Taleghani, F., Yekta, Z P., & Nasrabadi, A N. (2005). Coping with breast cancer in 
newly diagnosed Iranian women. Advanced Nursing. 54 (3). 265-273. Hämtad från 
databasen Cinahl med fulltext. 

Vilhauer, R P. (2007). A qualitive study of the experiences of women with metastatic 
brest cancer. Palliative and Supportive Care. 6, 249-258. doi:  
10.1017/S1478951508000382. 

* Van Onselen, C., Paul, S M., Lee, RN., Dunn, L., Aouizerat, B E., West, C., Dodd, 
M., Cooper, B., & Miaskowski, C. (2013). Trajectories of Sleep Disturbance and 
Daytime Sleeping in women Berofe and after Surgery for Breast Cancer. Journal of 
Pain and Symptom Management. 45 (2). 244-260. Hämtad från databasen PsykINFO 
med fulltext. 

* Wade, T D., Nehmy, T., & Koczwara, B. (2005). Predicting worries about health after 
breast cancer surgery. Psycho-Oncology. 14. 503-509. doi: 10.1002/pon.866.  

Wright, L M., Watson, W L. & Bell, J M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (red). Dags för uppsats (s. 57-
79). Lund: Studentlitteratur.  



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Cinahlsökning 
Sökning av artiklar i Cinahl. Denna tabell visar vilka, och hur sökorden använts. Den 
visar avgränsningar och urval. 
 

Cinahl Sökord Begränsningar Antal 
Träffar 

Lästa 
Titlar 

Lästa 
Abstrakt 

Lästa 
Artiklar 

Granskade 
Artiklar 

Valda 
Artiklar 

S1  Breast cancer   31 526 0 0 0 0 0 

S2 (MH ”Breast 
Neoplasms”) 

  36 428 0 0 0 0 0 

S3 S1 OR S2   40 764 0 0 0 0 0 

S4 (MH 
”Female”) 

  804 
041 

0 0 0 0 0 

S5 Female*   813 
112 

0 0 0 0 0 

S6 S4 OR S5   813 
112 

0 0 0 0 0 

S7 (MH 
”Women”) 

  10 765 0 0 0 0 0 

S8 Women* OR 
Woman* 

  169 
433 

0 0 0 0 0 

S9 S7 OR S8   169 
433 

0 0 0 0 0 

S10 S6 OR S9   838 
962 

0 0 0 0 0 

S11 S3 AND S10   30 658 0 0 0 0 0 

S12 (MH ”fear”)   5 376 0 0 0 0 0 

S13 Fear*   17 246 0 0 0 0 0 

S14 S12 OR S13   17 246 0 0 0 0 0 

S15 S11 AND 
S14 

  525 0 0 0 0 0 

S16 S11 AND 
S14 

2005-2015 318 0 0 0 0 0 

S17 S11 AND 
S14 

2005-2015; 
Peer-reviewed; 
English 
Language; 
Sex:Female 

251 251 47 22 12 10 

MH= ämnesord *= Sökningen på ord med trunkering ger träff på böjningar av ordet.  
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Bilaga 2 PsykINFOsökning 
Sökning av artiklar i PsykINFO. Denna tabell visar vilka, och hur sökorden använts. 
Den visar avgränsningar och urval. 
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Lästa 

Abstrakt 

Lästa 

Artiklar 

Granskade 

Artiklar 

Valda 

Artiklar 

S1 Breast cancer   10 228 0 0 0 0 0 

S2 DE ”Breast 
Neoplasms” 

  7 274 0 0 0 0 0 

S3 S1 OR S2   10 305 0 0 0 0 0 

S4 DE ”Human 
Females” 

  73 831 0 0 0 0 0 

S5 Female*   341 650 0 0 0 0 0 

S6 Women* OR 
woman* 

  258 348 0 0 0 0 0 

S7 S4 OR S5 
OR S6 

  485 908 0 0 0 0 0 

S8 S3 AND S7   7 177 0 0 0 0 0 

S9 DE ”fear”   14 430 0 0 0 0 0 

S10 Fear*   63 576 0 0 0 0 0 

S11 S9 OR S10   63 576 0 0 0 0 0 

S12 S8 AND s11   370 0 0 0 0 0 

S13 S8 AND S11 2005-2015 222 0 0 0 0 0 

S14 S8 AND S11 2005-2015; Peer-
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Population 
Group: Female 

162 162 42 18 8 8 
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Bilaga3 PubMEdsökning 
Sökning av artiklar i PubMed. Denna tabell visar vilka, och hur sökorden använts. Den 
visar avgränsningar och urval. 
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68 

0 0 0 0 0 

#7 female*   68427
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  68427
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0 0 0 0 0 
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((women) OR woman) 

  86738
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0 0 0 0 0 
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((("Female"[Mesh]) OR 
female*)) OR 
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((women) OR woman)) 

  69556
48 

0 0 0 0 0 
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Neoplasms/psychology"[Mes
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OR fear*)) 
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Bilaga 4 Artikelmatris 
Matris över det inkluderade artiklarna i studien. 

Författare, år, land 
 

Tidskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Banning och 
Tanzeem (2013)  
Pakistan 

European Journal of Cancer Care, 
 
Managing the illness experience of 
women with advanced breast 
cancer: Hopes and fears of cancer- 
related insecurity 
 

Att belysa hur kvinnor i 
Pakistan, som lever med 
avancerad bröstcancer, 
upplever de psykiska 
påfrestningar detta innebär. 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Deltagare: 21  
 
Ålder: 35- 83 år 

Det framkom att dessa kvinnor upplevde rädslor in för 
att dö av sjukdomen. De beskrev att det alltid fanns en 
rädsla för att träffa doktorn nästa gång då de var rädda 
för vad de skulle få för besked. 

Hög 

2. Banning och 
Tanzeen. (2014) 
Pakistan. 

Cancer Nursing 
 
Living With Advanced Breast 
Cancer: Perceptions of Pakistani 
Women on Life Expectations 
and Fears 
 
 
 
 

Att undersöka de psykologiska 
effekterna av att leva med 
avancerad bröstcancer hos 
pakistanska kvinnor på ett 
onkologiskt sjukhus. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Deltagare: 21 
 
Ålder: 33-83 år 

Kvinnorna reagerade individuellt på sin 
bröstcancerdiagnos. En del upplevde chock och 
depression. Majoriteten av kvinnorna berättade hur deras 
uppfattningar om livet har förändrats samt att de 
upplevde en rädsla för att dö, och misstanken att 
deras liv skulle sluta i förtid. De upplevde även en rädsla 
för att de inte skulle leva tillräckligt länge för att se sina 
barn bli vuxna och en oro för vem som då skulle ta hand 
om barnen. 
 

Hög 

3. Browall, Persson, 
Ahlberg, Karlsson 
och Danielson (2009) 
Sverige 
 

European Journal of Cancer Care, 
 
Daily assessment of stressful events 
an dcoping among post-menopausal 
women with breast cancer treated 
with adjuvant chemotherapy 

Att undersöka den dagliga 
stressen för kvinnor med 
bröstcancer och som gått 
genom klimakteriet. Även 
undersöka hur stressen 
påverkar kvinnorna och hur det 
hanterar stressen. 
 

Kvalitativ och 
Kvantitativ design 
kombinerad 
 
Deltagare: 75  
 
Ålder: 55-77 år 

Rädslan för att inte veta hur framtiden såg ur var kopplat 
till stark stress för kvinnorna. 

Hög 



  
 

II 

4. Connell, Patterson 
och Newman, (2006) 
Australien 
 

Health Care for Women 
International, 
 
A Qualitaitve Analysis of 
Reproductive Issues Rasied by 
Young Australian Women with 
Breast Cancer 
 
 

Att belysa unga kvinnors oro 
kring fertilitet, preventivmedel, 
graviditet och amning efter att 
de fått en bröstcancerdiagnos. 

Fenomenologisk 
metod 
 
Deltagare: 13 
 
Ålder: 29-40 år 

Många av kvinnorna började fundera på dessa saker, som 
kommer att påverka deras framtida fortplantning, först 
när de fick en diagnos. De kände oro och rädsla inför 
huruvida chanserna att kunna få barn i framtiden 
påverkades av diagnosen. De funderade även på hur de 
skulle förhålla sig till preventivmedel och alternativ så 
som vasektomi och hur det kunde påverka deras parter 
om de skulle dö av sin sjukdom och partnern då skulle 
vilja bilda familj med någon ny.  
 

Hög 

5. Corney, 
Puthussery och 
Swinglehurst (2014) 
England  
 

European Journal of Oncology 
Nursing, 
 
The stressors and vulnerabilites of 
young single childless women with 
breast cancer: A qualitative study 

Att belysa stressfaktorer och 
sårbarhet för unga kvinnor som 
är singel och inte har barn, och 
som är drabbade av bröstcancer 
 
 

Kvalitativ metod 
med deskriptiv 
analys 
 
Deltagare: 10 
 
Ålder: 30-44 år 
 

Kvinnorna var rädda för att inte hitta någon partner i 
framtiden på grund av sin sjukdom. Många framförde 
oro och rädsla över att bli avvisad av en eventuell 
framtida partner på grund av diagnosen.  De tog upp 
rädslan över hur diagnosen påverkade chansen att bli 
gravid i framtiden.  
 

Medel 
 

6. Doumit, El Saghir, 
Hujier, Kelley och 
Nassar (2010) 
Libanon 
 

European Journal of Oncology 
Nursing, 
 
Living with breast cancer, a 
Lebanese experience. 

Att beskriva upplevelser av att 
leva med bröstcancer ur 
libanesiska kvinnors synvinkel 

Fenomenologisk 
metod 
 
Deltagare: 10 
 
Ålder: 36-63 år 
 

Dessa kvinnor beskrev att de upplevde en rädsla för 
framtiden och att osäkerheten gjorde att rädslan växte. 
De var även rädda att sjukdomen skulle komma tillbaka 
efter att de opererat bort tumören. De lyfte även rädslan 
att lämna sin familj och att splittra hela familjen. 
 

Hög 

7. Elmir, Jackson, 
Beale och Schmied 
(2009) Australien  
 
 
 
 

Journal of Clinical Nursing, 
 
Against all odds: Australian 
women´s experiences of recovery 
from breast cancer 

Att belysa unga kvinnors 
upplevelser av återhämningen 
efter en bröstcanceroperation 

Fenomenologisk 
metod 
 
Deltagare: 4 
 
Ålder: 31-48 år 
 
 

Kvinnorna uttryckte rädsla för framtiden. De kände oro 
och rädsla för att tappa sin kvinnlighet och hur en 
operation påverkar hur en partner ser på dem. 

Hög 



  
 

III 

8. Harrow, Wells, 
Humphris, Taylor 
och Williams (2008) 
Scottland.  
 

Patient Education and Counseling 
 
‘‘Seeing is believing, and believing 
is seeing’’: An exploration of the 
meaning and 
impact of women’s mental images 
of their breast cancer and their 
potential 
origins.  

Att utforska naturen, mening 
och upplevda ursprung 
kvinnors mentala bilder av 
deras bröstcancer. 

Kvalitativ design 
med konstant 
jämförande metod. 
(Framework 
metod) 
 
Deltagare: 15 
 
Ålder: 39-82 år 
 

Kvinnornas mentala bilder av deras bröstcancer var 
bland annat associerade med ångest, oro och rädsla. 
Kvinnorna upplevde rädsla för att cancern var obotlig 
och rädsla för spridning, 

Medel 

9. Joulaee, Joolaee, 
Kadvias och 
Hajibabaee, (2012) 
Iran  

International Nursing Review, 
 
Living with breast cancer: Iranian 
women´s  lived experiences 

Att beskriva hur det är att leva 
med bröstcancer ur iranska 
kvinnors perspektiv 

Fenomenologisk 
design 
 
Deltagare: 13 
 
Ålder: 34-67 år 

Kvinnorna uttryckte rädsla för att förlora sig själva och 
få en förändrad kroppsuppfattning. De uttryckte 
osäkerhet inför framtiden. De beskrev att de levde med 
en ständig rädsla för vad som skulle hända härnäst. 

Medel 

10. Kyranou, 
Puntillo, Aouizerat, 
Cooper, West, Dodd, 
Miaskowski, Dunn 
och Elboim (2014) 
England. 

Journal of Applied Biobehavioral 
Research. 
 
Trajectories of depressive 
symptoms in women prior to and 
for 6 months after breast cancer 
surgery 
 

Beskriva hur kvinnor med 
bröstcancers rankning av 
depressivt symtom förändras 
från tiden för den preoperativa 
bedömningen till 6 månader 
efter operation 

Icke-experimentell 
design 
 
Deltagare: 396 
 
Ålder: medelålder 
55 år 
 
 

Kvinnorna upplevde ett förändrat mönster av depressiva 
symtom under tiden. Något som kvinnorna upplevde och 
som påverkade dessa förändringar och skillnader var 
bland annat kvinnornas rädsla för metastaser.  
Kvinnor som rapporterade mer rädsla för metastaser 
hade högre preoperativa 
nivåer av depressiva symtom som förblev höga i 6 
månader efter operation. 
 

Hög 

11. Larsson, Jönsson, 
Olsson, Gard och 
Johansson (2008) 
Sverige  
 

Nordic College of Caring Science, 
 
Women´s experience of physical 
activity following breast cancer 

Att beskriva hur kvinnor som 
genomgår behandling för 
bröstcancer upplever fysisk 
aktivitet efter en 
bröstcanceroperation 
 

Fenomenologisk 
design 
 
Deltagare: 12 
 
Ålder: 31-65 år 
 
 

Kvinnorna beskrev en rädsla kring eventuella 
biverkningar på grund av fysisk aktivitet. 

Medel 



  
 

IV 

12. Lee, Wakefield, 
Foy, Howell, 
Wardley och 
Armstrong. (2011) 
Storbritannien. 
 

Psycho-Oncology 
 
Facilitating reproductive choices: 
the impact of health 
services on the experiences of 
young women with 
breast cancer 

Att undersöka kvinnors 
reaktioner när de får höra hur 
behandling av bröstcancer kan 
påverka deras fertilitet. Även 
hur interaktioner med 
vårdpersonalen påverkade 
deras upplevelser. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Deltagare: 24 
 
Ålder: 23-39 år 
 

Många kvinnor med bröstcancer gick igenom komplexa 
beslut om deras fertilitet och behandlingsalternativ. 
Behandlingsformerna har betydande konsekvenser på 
fertiliteten och många kvinnor upplevde en rädsla kring 
risken att bli gravid och hur det skulle påverka deras 
överlevnad. 

Medel 

13. Melchior, 
Büscher, Thorenz, 
Grochocka, Koch 
och Watzke (2013) 
Tyskland 
 

Psycho- Oncology, 
 
Self- efficacy and fear of cancer 
progression during the year 
following diagnosis of breast cancer 

Att undersöka rädslan för 
negativ sjukdomsutveckling 
året efter en 
bröstcancerdiagnos 

Prospektiv design 
 
Deltagare: 118 
 
Ålder: 26-85 år 
 

Kvinnorna upplevde en stark rädsla direkt efter 
diagnostillfället och att den avtog i styrka med tiden. 
Kvinnorna som hade barn och familj uttryckte en 
starkare rädsla än de kvinnor som levde ensamma. 

Hög 

14. Obeidat, 
Dickerson, Homish, 
Alqaissi, Lally 
(2013) Jordanien. 
 

Cancer Nursing 
 
Controlling Fear: Jordanian 
Women’s Perceptions of the 
Diagnosis and Surgical 
Treatment of Early-Stage Breast 
Cancer 
 

Att få en ökad förståelse för 
jordanska kvinnorna 
upplevelser av diagnos och 
kirurgisk behandling vid ett 
tidigt stadium av bröstcancer 

Fenomenologisk 
metod 
 
Deltagare: 28  
 
Ålder: 29-70 år 
 

Rädslan hade en central roll i kvinnornas berättelser. För 
många av dessa kvinnor hade bröstcancer 
alltid varit en källa till oro och betraktas som ''den 
skrämmande 
sjukdomen''. 
 

Hög 

15. Remmers, 
Holtgräwe och 
Pinkert, (2010) 
Tyskland  
 
 
 

European Journal of Oncology 
Nursing, 
 
Stress and nursing care needs of 
women with breast cancer during 
primary treatment: A Qualitative 
study 

Att ta reda på vad som stressar 
kvinnor under 
bröstcancertiden, hur stressen 
påverkar dem och kvinnornas 
förväntningar på 
sjuksköterskorna. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Deltagare: 42 
 
Ålder: 33-79 år 
 

Kvinnorna upplevde mycket stress kring sin sjukdom. De 
kände sig oroliga och rädda inför en eventuell operation.  
De kände även rädsla för hur framtiden skulle se ut. De 
upplevde rädsla gällande sina familjer, make och barn, 
och hur diagnosen påverkade dem.   

Hög 

16. Taleghani, Yekta 
och Nasrabadi. 
(2005) Iran. 
 

Issues and innovations in nursing 
practice 
 
Coping with breast cancer in newly 
diagnosed Iranian women. 

Att undersöka hur iranska 
kvinnor klarade av att hantera 
nydiagnostiserad bröstcancer 
för att få en grund till 
kulturbaserad vård. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Deltagare: 19 
 
Ålder: 37-53 år 
 

Vid sin bröstcancerdiagnos upplevde kvinnorna bland 
annat negativa tankar, rädsla för döden och hopplöshet. 
De upplevde även en rädsla för att bli oattraktiv men 
hade en vilja att överleva för sina barns skull. 

Medel 
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17. Van Onselen, 
Paul, Lee, Dunn, 
Aouizerat, West, 
Dodd, Cooper och 
Miaskowski (2013) 
USA. 

Journal of pain and symptom 
management 
 
Trajectories of sleep disturbance 
and 
daytime sleepiness in women 
before 
and after surgery for breast cancer 

Att undersöka hur kvinnors 
sömnstörningar ändrats vid 
bröstcancer 
från tiden före operation till sex 
månader 
efter operation. 

Icke-experimentell 
design 
 
Deltagare: 396 
 
Ålder: medelålder 
55 år 
 
 

Kvinnor med bröstcancer hade ett ständigt problem med 
sömnstörningar på grund av olika faktorer. Kvinnornas 
rädslor för framtida behandlingar och rädsla för 
metastaser påverkade dessa sömnstörningar och kunde 
leda till att kvinnorna fick sämre allmäntillstånd och 
ökad trötthet under sin behandlingstid. 

Hög 

18. Wade, Nehmy, 
Koczwara (2005) 
Australien. 
 

Psycho-Oncology 
 

Predicting worries about helth after 
breast cancer surgery. 
 

Att utreda longitudinella 
prediktorer för hälso- 
bekymmer 
hos kvinnor som har upplevt 
bröstcancerkirurgi. 

Prospektiv design 
 
Deltagare: 44 
 
Ålder: 33-88 år 

Många kvinnor med bröstcancer upplevde en oro kring 
sin framtida hälsa. Yngre kvinnor hade en mer intensiv 
rädsla för deras hälsa än äldre kvinnor. Rädslorna för den 
framtida hälsan var även kopplad till rädslan och oron 
för återfall eller rädslan för behandling. 

Medel 


