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Bakgrund: En av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor är bröstcancer. I Sverige 
diagnostiseras 15-20  kvinnor varje dag. För att kunna ge en god omvårdnad behövs det 
kunskap om kvinnornas olika upplevelser. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors 
upplevelser efter ställd bröstcancerdiagnos. Metod: En litteraturstudie baserad på 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.  Resultat: Fyra kategorier framkom som 
speglade kvinnornas upplevelser efter ställd bröstcancerdiagnos: Rädslor för döden, Kvinnans 
förändrade självbild, Behovet av gemenskap och samhörighet samt Tankar om framtiden.                                                                                                                              
Slutsats: För att kunna se till den unika kvinnan och hennes behov är det viktigt att ha 
kunskap och kännedom kring de olika upplevelserna som följer med en bröstcancerdiagnos.  
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INLEDNING 
 
En av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor är bröstcancer. I Sverige diagnostiseras 15-
20 kvinnor varje dag (Nystrand, 2007). Enligt Schjölberg (2003) behövs det kunskap och 
insikt om hur patienters olika upplevelser av sin situation är för att kunna ge en god 
omvårdnad. En stor andel av dem som får diagnosen cancer identifierar sjukdomen med 
smärta, lidande och döden. Även rädsla för att tappa kontrollen över sin egen kropp har 
framkommit i samband med sjukdomen (ibid). Med tanke på mängden kvinnor som drabbas 
varje år anser vi att det är av stor vikt att belysa kvinnors upplevelser efter diagnostiserad 
bröstcancer. Genom en ökad kunskap och större insikt i upplevelser efter ett cancerbesked, 
ökar förutsättningarna för sjuksköterskorna att kunna hjälpa kvinnorna med den psykiska oro 
som kan uppstå (Reitan, 2003).  
 
BAKGRUND 
 
Bröstcancer 
 
Allt fler personer cancerdiagnostiseras i Sverige, och antalet insjuknande blir fler och fler. 
Trots det stigande antalet som insjuknar i bröstcancer så minskar dödligheten i sjukdomen 
(Socialstyrelsen, 2009). Cancer utvecklas då celldelningen blir okontrollerad och inte längre 
följer sitt mönster. När cancerceller bildats inaktiveras vissa gener genom mutation, och de 
flesta tumörer utvecklas stegvis (Klein & Friberg, 1998). Kvinnans bröst består av 
mjölkkörtlar och mjölkgångar. I mjölkkörtlarna och mjölkgångarna kan tumörer uppstå och 
bröstcancer utvecklas (Järhult & Offenbartl, 2006). Bröstcancer behandlas främst med kirurgi 
då delar eller hela bröstet med kringliggande vävnad tas bort (Nystrand, 2007). En total 
borttagning av bröstet kallas för ablatio mammae eller mastektomi (Almås, 2002).  
 
Reaktioner efter ställd diagnos 
 
Carlsson (2007) menar att vid tillfället då diagnos ställs hamnar kvinnan ofta i en chockfas 
och tillfället uppfattas som en katastrof. Tryggheten och hela hennes tillvaro har ryckts undan 
och kroppen är inte längre fungerande. Den drabbade har i denna fas ett stort behov av väl 
fungerande försvarsmekanismer. Vid regression kan ett starkt och okontrollerat känsloutbrott 
uppstå, och kvinnan ställer stora krav på de i hennes närhet. Omedvetna känslor som kvinnan 
själv har svårt att hantera läggs över på hennes omgivning, så kallad projektion. Förnekelse är 
en annan vanlig försvarsmekanism, och här förnekar hon fakta kring sjukdomen. Vid till 
exempel misstänkt bröstcancer där kvinnan har en knöl i bröstet kan förnekelsen göra att hon 
inte söker vård i tid, eller låter bli att känna på sitt bröst. Hon lever med förnekelsen, känns 
inte knölen så finns den inte. Ett besked om en cancerdiagnos är en stor emotionell 
påfrestning (ibid). Enligt Logan, Pinto-Hackbusch & De Grasse (2006) bygger kvinnorna upp 
ett försvar för att skydda sig själva (ibid). När diagnos ställs och kvinnan är under reaktionsfas 
uppstår ofta ångest som en reaktion på det inträffade. Kvinnan kan känna känslor som rädsla, 
ilska, sorg, men även skuld och skamkänslor. Många är rädda att cancern ska leda till döden 
och de planer som personen ställt upp i livet kan omkullkastas (Carlsson, 2007).  Kvinnan 
som får diagnosen cancer med dess tillhörande behandling har en lång process att genomgå 
(Sheppard & Ely, 2008). En tid efter att diagnosen ställts börjar kvinnan bearbeta sin situation 
och försöka hitta lösningar till de begränsningar som sjukdomen kan leda till. Nästa fas kallas 
nyorienteringsfasen och när kvinnan nått hit har hon oftast accepterat situationen och försöker 
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att kompensera förluster som uppstått. Vissa av kvinnorna har fortfarande ångest eller känner 
sig nedstämda och det är av stor vikt att de erbjuds professionell hjälp (Carlsson, 2007). Enligt 
Sheppard & Ely (2008) upplever många kvinnor med bröstcancer sig själva mindre attraktiva 
efter diagnos, vilket kan leda till dåligt självförtroende och negativ kroppsuppfattning. Har 
bröstcancern krävt kirurgi kan patienterna påverkas på olika sätt beroende på kirurgins 
omfattning. Ablatio kan leda till en sämre självbild för den drabbade än hos de kvinnor som 
har fått behålla sitt bröst. Förlusten av ett bröst kan göra dem ständigt påminda om sin 
sjukdom och vad de gått igenom (Carlsson, 2007). I samband med att kvinnan opererar bort 
bröstet finns en risk att hon uppfattar förändringen som missprydande. Kvinnan kan skämmas 
över sin kropp och uppleva en rädsla inför hur andra människor ska reagera på förändringen 
(Ruvanee, 2008). Lusten till sex kan försvinna i samband med det kirurgiska ingreppet. 
Känslor som kvinnan inte tidigare stött på, kan uppstå och kännas främmande. Om kvinnan 
plötsligt tappar den sexuella lusten kan det innebära ett lidande för henne (Ruvanee, 2008). 
Flera av kvinnorna uttryckte en oro om de sexuella svårigheter som uppstod (Baucom, Porter, 
Kirby, Gremore & Keefe, 2005, 2006).  Självbilden kan bli påverkad när en person drabbas av 
en sjukdom som kan vara livshotande. Osäkerheten för hur människor i ens omgivning ska 
reagera gör att det är långt ifrån alla kvinnor som berättar om sin sjukdom i rädsla för de 
reaktioner som kan uppstå (Carlsson, 2007).  
 
 
Teoretisk referensram 
 
Centrala begrepp i Katie Erikssons teori är människa, hälsa och omsorg. Hennes människosyn 
är sådan att människan strävar efter att vara unik, men vill ändå tillhöra en större helhet. 
Kvinnan kännetecknas av medvetenheten om sig själv. Det är bara kvinnan själv som fullt ut 
kan förstå sina upplevelser (Eriksson, 1996). Det kan därför vara viktigt för sjuksköterskan att 
vara lyhörd och använda sin empati i mötet med kvinnor som fått diagnosen bröstcancer. 
Också Ruvanee (2008) belyser personerna med bröstcancer och deras upplevelser av 
diagnosen. De kan uppleva ett utanförskap och ej känna sig delaktiga på grund av människors 
attityder till sjukdomen och tron att kvinnan ej är kapabel till vardagliga sysslor (ibid). Enligt 
Eriksson (1996) är en viktig aspekt i hälsobegreppet att människan är unik, och hälsa handlar 
om hur personen är och inte vad hon har (ibid). Genom att belysa upplevelserna hos kvinnor 
som drabbats av bröstcancer, kan bilden av den unika kvinnan lättare komma fram och 
skillnaden mellan sjukdom och person blir tydlig.  
 
Livsvärld 
 
I ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människans olika erfarenheter och upplevelser. 
Perspektivet ser till människors dagliga tillvaro och deras vardagsvärld. Varje person ses som 
unik utifrån dess levda värld. Lyhördhet och öppenhet är viktiga begrepp för att inte styra 
personen, utan låta henne ge sin tolkning av upplevelsen och situationen (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fageberg, 2003). Enligt Reitan (2003) kan livskvalitet benämnas med 
olika definitioner som utgår från den enskilde individens upplevelser av sitt liv genom 
psykiska, fysiska och sociala aspekter (ibid).  En försämring av livskvaliteten kan för många 
kvinnor uppstå den första tiden efter cancerdiagnosen. Det blir ett avbrott i deras dagliga liv 
när de tvingas konfronteras med sjukdomen (Baucom et al., 2005-  2006).  
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Lidande och välbefinnande 
 
Lidande och välbefinnande förekommer i människans vardagliga liv. Målet för varje individ 
är att försöka lindra och förhindra lidande och därmed skapa ett välbefinnande. Trots sjukdom 
kan ett välbefinnande upplevas. För att kunna känna välbefinnande måste kvinnan erkänna att 
det finns ett lidande och att hon befinner sig i detta (Dahlberg et al., 2003). Strävan att alla 
människor ska uppleva ett välbefinnande skriver Eriksson (1994) i sin teori om lidande och 
välbefinnande. Det är individuellt och kan upplevas på olika sätt för den unika kvinnan (ibid).  
En viktig del i bearbetningsprocessen för kvinnorna är att få fram en inre styrka och känsla av 
optimism (Logan et al., 2006).  Kvinnor med bröstcancer känner lidande i form av oro och 
depression (Baucom et al., 2005, 2006). Människans värdighet berörs av lidandet. Det kan 
även vara omvänt förhållande i att en person får en god medicinsk prognos, men ändå 
upplever ett livslidande i sin situation. I samband med en sjukdom kan kroppen kännas 
främmande, och personen känner sig sårbar. Även andra känslor som skuld, skam och saknad 
kan träda fram och ett sjukdomslidande har uppstått. Den sjuke känner sig ensam i sin 
situation (Dahlberg et. al., 2003). Kvinnor som till exempel genomgått ablatio upplever sämre 
självkänsla, de blir ständigt påminda om sin sjukdom (Carlsson, 2007). Oro och depression 
kan upplevas av många kvinnor när de fått sin diagnos (Baucom, et al., 2005- 2006).  
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha fått en bröstcancerdiagnos.  
 
METOD 
 
Metoden som valdes var en litteraturstudie som baserats på vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ forskningsmetod. En litteraturstudie sammanställer redan befintlig forskning inom 
valt område, med publicerade vetenskapliga artiklar eller rapporter som grund (Granskär & 
Nielsen-Höglund, 2008).  
 Enligt Olsson och Sörensen (2007) fokuserar studier med kvalitativ ansats på det unika (ibid). 
En kvalitativ forskningsmetod används för att få fördjupad förståelse, beskrivning och 
förklaring av mänskliga uppfattningar och upplevelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
Litteratursökningen gav 20 intressanta träffar, som granskades enligt ett bedömningsprotokoll 
av Carlsson & Eiman (2003). (Se bilaga 1). Granskningen resulterade i att fem artiklar valdes 
bort då de inte var av god kvalitet.  Resterande 15 stycken artiklar lästes igenom av författarna 
oberoende av varandra vilket ledde till att ytterligare fem stycken sorterades bort då de var 
kvantitativa och inte belyste kvinnans egna upplevelser.   
 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Artiklar som inkluderades i denna litteratursammanställning omfattade kvinnor 18år eller 
äldre med ställd bröstcancerdiagnos. Tidsperioden efter ställd diagnos var fem år. För att 
belysa upplevelserna hos kvinnorna söktes vetenskapligt granskade artiklar med kvalitativ 
ansats. Enligt Olsson och Sörensen (2007) innebär en kvalitativ ansats att kvinnans 
upplevelser, behov och erfarenheter observeras (ibid).  Artiklarna var skrivna på engelska 
eller svenska och publicerade från år 2000.  
Vid artikelsökningarna hittades även artiklar som belyste omgivningens upplevelser kring 
kvinnan med ställd bröstcancerdiagnos. Dessa exkluderades från vår studie tillsammans med 
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artiklar som hade en kvantitativ ansats på grund av att den unika kvinnans upplevelser ej 
framkom.   
    
Datainsamling  
 
Databaser som användes vid litteratursökningen var Cinahl, Medline och PsycInfo. De sökord 
som användes var: breast neoplasm, coping, emotions, quality of life, attitude, suffering, life 
experiences.(Se bilaga 2, som redovisar använda artiklar i resultatdelen). 
Avgränsningar som gjordes i databaserna var att artiklarna var Peer Reviewed, English and 
Swedish language och Research article.  
Manuell sökning gjordes i tidskrifter som var specifika för valt ämnesområde och i 
referenslistor i hittade artiklar.  
Åtta artiklar inkluderades i litteraturstudien, varav sju höll god vetenskaplig kvalitet och en 
höll medelgod vetenskaplig kvalitet. (Se bilaga 3). Sökningar i Cinahl resulterade i fyra 
artiklar, i PsycInfo hittades en och i Medline hittades en. Vidare hittades en artikel i en 
tidskrift och en genom manuell sökning via referenslista i tidigare hittad artikel. 
 
Analysförfarande 
 
 Efter granskning av artiklarna påbörjades analysförfarandet. De tio återstående artiklarna 
analyserades med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). (Se bilaga 4). Efter 
genomförd analys bestämdes att ytterligare två stycken artiklar togs bort på grund av att de 
inte motsvarade studiens syfte.  Det valda tillvägagångssättet innebar att texterna i artiklarnas 
resultat lästes igenom flera gånger av oss båda oberoende av varandra. Enligt Willman et al. 
(2006), kan detta tillvägagångssätt öka tyngden i granskningen, och minska risken för att den 
egna förståelsen hos oss kan ha påverkat tolkningen av artiklarna.  
Efter genomläsning av båda författarna plockades meningsenheter från artiklarnas resultat ut 
med hänsyn till denna litteraturstudies syfte. Likvärdiga meningsenheter mellan författarna 
valdes ut och för att göra innehållet mer lätthanterligt kondenserades och översattes texten. 
För att minska kondenseringen utan att tappa innehåll kodades texten vilket gav en tydligare 
översikt av materialet. Därefter delades koderna upp i underkategorier vilket sedan ledde oss 
fram till fyra huvudkategorier som presenteras i studiens resultat (Se bilaga 4).  
 
RESULTAT 
 
Den analyserade texten indelades i underkategorier som därefter sorterats in i fyra 
huvudkategorier som tydliggjorde studiens syfte. De fyra huvudkategorierna var  
 

• Rädslor för döden.  
• Kvinnans förändrade självbild 
• Behovet av gemenskap och samhörighet.  
• Tankar om framtiden 

Resultatet presenteras utifrån de funna huvudkategorierna. 
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Rädslor för döden 
 
En initial känsla som uppstod var rädsla. Rädslan innefattade olika framtida händelser som 
rädsla för döden, rädsla för operation och rädsla för behandlingsprocessen (Lyons et al, 2002). 
I studien av Lindop och Cannon, (2001) visade det sig att det var framförallt rädslan för att dö 
som var mest framträdande när kvinnorna fick sin diagnos (ibid). En dramatisk förändring i 
kvinnornas tillvaro hade plötsligt uppstått (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & 
Eriksson, 2004). I samband med att diagnosen ställdes och sjukdomen blev ett faktum, 
uppstod det olika tankar och känslor hos de drabbade kvinnorna. De känslomässiga 
reaktionerna varierade (Landmark, Böhler, Loberg & Wahl, 2008) . Beskedet gav starka 
känslor av rädsla, sorg och ångest (Kovero & Tykkä, 2002). I studien av Landmark et al. 
(2008), upplevde kvinnorna beskedet som en chock, då de var känslomässigt oförberedda 
(ibid). Det var den totala överraskningen som gjorde att kvinnorna gick in i en chockfas 
(Kovero & Tykkä, 2002). 
 

 ” I had no idea that I had cancer. It was such a shock.”  
 
“Something special happens to you, you become someone else when 
you are told you have cancer. You deny what you hear, you can’t 
believe it, you are so shocked.” (Landmark & Wahl, 2002, s.116). 

 
Kvinnorna kände en stor ilska inför sin sjukdom och hade svårt att acceptera sitt öde (Luoma 
& Hakamies-Blomqvist, 2004). Oron över att det värsta tänkbara kunde hända fanns ständigt 
hos kvinnorna. De förknippade ordet cancer med döden (Drageset et al., 2009). I Kovero och 
Tykkäs(2002) studie betonades att det var döden som kvinnorna starkast oroade sig för (ibid). 
Tankarna om situationen de hamnat i slets mellan att förstå sitt öde, styrkan att kämpa och 
även hitta en mening och ett hopp (Arman et al, 2004). Trots den ständiga oron och vetskapen 
om riskerna av sjukdomen fanns det ljuspunkter hos kvinnorna i form av hopp och optimism 
(Drageset et al., 2009).  Mycket tankar och stark oro uttrycktes om den kommande framtiden, 
och att en för tidig död väntade (Lyons et al., 2002). Kvinnor med barn oroade sig över hur 
deras cancer påverkade familjen (Luoma et al., 2004). Hos de yngre kvinnorna fanns rädslan 
för att inte få se sina barn växa upp (Lyons et al., 2002). Rädslan att inte finnas där för barnen 
och vara med under deras uppväxt var tankar som skrämde kvinnorna (Luoma et al., 2002). I 
studien av Drageset et al. (2009), försökte kvinnorna förtränga de värsta tänkbara tankarna 
(ibid). Känslan av att de eventuellt skulle dö ledde dem till ett djupare plan där tankar över 
den egna existensen och andlighet kom. Några av kvinnorna sökte sig till Gud för att få hjälp 
att ta sig framåt (Lyons et al., 2002).  
 

”I prayed to God, and broke down, and asked him to carry me 
through this because I couldn´t do it on my own.” ( Lyons et al., 2002, 
s. 17). 

 
 För att få hjälp med den känslomässiga stressen de upplevde började en del av kvinnorna att 
meditera och läsa bibeln regelbundet (ibid). I deras kamp mot dödstankarna lyckades 
kvinnorna plocka fram en inre styrka (Landmark & Wahl, 2002).  
 

 ”You get unknown strength, you just decide to stand and face it.” 
(Landmark & Wahl, 2002, s.115).  
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Känslorna kring att vilja leva kopplades ihop med tankar kring framtiden, relationer och vad 
som ansågs vara viktigt i livet (ibid). Behandling av sjukdomen innebar inte automatiskt att de 
blev friska, risken fanns att cancern hade spridit sig till resten av kroppen (Drageset et al. 
2009).  Även när de genomgått behandling kvarstod mycket rädsla och många tankar ifall 
cancern skulle komma tillbaka (Lyons et al., 2002). Viljan att fortsätta leva varierade från dag 
till dag. Om behandlingen upphörde betydde det för vissa kvinnor att det inte fanns något 
hopp längre (Luoma et al., 2004). Genom att leva ett hälsosamt liv trodde vissa att de kunde 
nå ett bättre resultat av behandlingen (Drageset et al., 2009).  
 
 
 Kvinnans förändrade självbild 
 
I studien av Lyons et al. (2002), framkom att alla kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos 
upplevde ett känslomässigt lidande (ibid). Efter genomgången behandling rapporterade 
kvinnorna att deras självbild förändrats och att de kände en uttalad trötthet (Landmark et al., 
2008). Tröttheten gjorde att de ibland kände att de bara ville lägga sig och aldrig mer gå upp 
(Lindop & Cannon, 2001). Kvinnorna upplevde sig väldigt sårbara. De kände att de måste 
vara starkare än vad de egentligen var (Arman et al., 2004). I situationer när kvinnorna inte 
hade möjlighet att dölja sin sjukdom, fanns det de som upplevde att det blev för jobbigt att 
visa sig ute, och valde att hålla sig gömda istället (Landmark & Wahl, 2002). När de fick för 
mycket information på en gång om sin sjukdom uppstod rädsla och osäkerhet. Kvinnorna 
upplevde att de tappade kontrollen. Kontrollen var något som några av kvinnorna ansåg vara 
viktigt för att kunna känna ett välbefinnande (Drageset, Lindström och Underlid, 2009).  
 
Även rädsla för biverkningar av behandlingen uppstod. Tanken på att deras kroppar skulle 
komma att förändras och att omgivningen skulle se dem som annorlunda oroade (Lindop & 
Cannon, 2001). Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) visade att förändringar i kvinnans 
utseende som att tappa håret ledde till att de inte ville gå ut. De ville inte att andra skulle se att 
de var sjuka (ibid). Kvinnor som hade tappat sitt hår upplevde att omgivningen såg dem som 
väldigt sjuka (Lindop & Cannon, 2001). I och med att håret trillade av upplevde några av 
kvinnorna att de tappade kontrollen över sin sjukdom (Luoma & Hakamies-Blomqvist 2004). 
 

”I felt a freak. I didn`t feel a women anymore”. ( Lindop & Cannon, 
2001, s.96).  

 
I Landmark och Wahls (2002) studie framkom att den kvinnliga identiteten förlorades i 
samband med att ett bröst togs bort. Då bröstet ofta kopplas till kvinnlighet och sexualitet 
ändrades många kvinnors uppfattning om sin egen kropp (ibid). Sexualiteten påverkades 
negativt efter behandling och kvinnorna kände sig generade och upplevde skam inför sin 
partner (Landmark et al., 2008).  
 

”You are caught. When you don’t like and can’t stand yourself, you 
can’t imagine that others can stand you either. I feel rotten.” 
(Landmark & Wahl, 2002, s.116).  

 
Kvinnorna upplevde att det var av stor vikt för dem att känna sig behövda. Även om de inte 
orkade med lika mycket som förut så var det betydelsefullt att få vara delaktiga (Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004).  
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Behovet av gemenskap och samhörighet  
 
Kvinnorna upplevde att de behövde uppmuntran och positivt bemötande från människor runt 
omkring sig för att kunna påverka sina känslor och ha kontroll över sin sjukdom (Kovero & 
Tykkä, 2002). Kvinnorna var rädda för att cancern skulle förändra deras vardag och att de 
skulle bli beroende av andra (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004).  I studien av Lyons et al. 
(2002), framkom det att den börda det innebar att ha bröstcancer upplevdes lätta något om 
kvinnan fick god stöttning av andra (ibid). Upplevelserna kring hur pass mycket stöd från 
omgivningen som behövdes varierade bland kvinnorna. Då det inte bara var kvinnan som 
drabbades av sin bröstcancerdiagnos, utan även familjen runt henne, tyckte de flesta av de 
drabbade kvinnorna att stödet från familjen var av stor vikt. Samtidigt ansåg några att det var 
svårt att prata med sina allra närmsta (Landmark & Wahl, 2002). Omgivningen spelade också 
en stor roll för att kunna tänka på annat. Det var däremot viktigt att inte vännerna var för 
medlidande och tyckte synd om kvinnorna. De ville vara en i mängden och bli behandlade 
som tidigare (Drageset et al., 2009). Kvinnorna upplevde att de sociala relationerna var 
viktiga för att upprätthålla värdigheten och kontrollen över sin sjukdom. Det var av stor vikt 
för kvinnorna att få vara likvärdig som en individ och inte som en sjukdom (Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004). En del av kvinnorna upplevde att de blev bemötta som en 
diagnos eller en kropp istället för att bli sedd som en hel människa. Istället för att de fick stöd 
och hjälp blev det en ovärdig kamp som de själva var tvungna att reda ut. Den hjälp de fick 
berodde på hur mycket de själva orkade kämpa (Arman et al., 2004). Luoma och Hakamies-
Blomqvist (2004) beskrev att vissa kvinnor inte ville berätta om sin cancer på grund av rädsla 
för att bli bemötta med medlidande (ibid). I studien av Lyons et al. (2002), visade det sig att 
några kvinnor kände sig berövade på att få uttrycka sina känslor fritt, då de upplevde att de 
behövde hålla sig starka för familjens skull (ibid). Många kände ett stort stöd från folk i sin 
närhet, och de upplevde att behovet var som störst tiden efter att de avslutat sin behandling. 
Känslan av att inte vara ensam i sin situation stärkte kvinnorna till en gemenskap dem emellan 
(Landmark et al., 2008). I Drageset et al. (2009) framkom att vetskapen om att inte vara 
ensam hjälpte vissa kvinnor att ta sig igenom sjukdomen.  
 

 ”There are many women in the same situation. I feel it helps a bit to 
know that you`re not the only one who gets it” (Drageset et al., 2009. 
s.153). 

 
 
Tankar om framtiden 
 
Några av kvinnorna förnekade diagnosen med tron att det inte kunde drabba dem på grund av 
att ingen tidigare familjemedlem hade burit sjukdomen (Lyons, Jacobson, Prescott & Oswalt, 
2002). Många av kvinnorna hade obesvarade frågor kring sin sjukdom och hade behövt fler 
svar kring den för att fullt ut förstå situationen de hamnat i (Landmark et al., 2008). För att 
kunna hantera sin diagnos ignorerade kvinnorna framtiden och försökte leva i nuet (Drageset 
et al., 2009). I Landmark och Wahls (2002) studie framkom det att känslan av att leva var 
mest framträdande i ett tidigt skede efter att diagnos ställts. Kvinnorna upplevde svårigheter 
med att tänka på hur framtiden skulle bli. De uttryckte önskningar om att deras liv skulle vara 
som tidigare, innan de fick diagnosen (ibid). 
Cancern innebar en stressfaktor för många kvinnor, vilket påverkade livet, men de insåg att 
livet ändå måste gå vidare (Lyons et al., 2002).  Kvinnor upplevde att sjukdomen inneburit en 
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vändpunkt för dem. De lärde sig att ta vara på tiden och uppskattade det som fanns i deras liv. 
Det var inte framtiden som var fokus utan varje dag blev unik. Den personliga styrkan växte 
genom att de lärde sig att leva för stunden (Luoma & Hakamies-Blomqvist 2004). Bland de 
individer i studien av Lyons et al. (2002), framkom det att flertalet kvinnor uppskattade saker 
i vardagen som de tidigare inte reflekterat kring. De insåg att hälsan inte skulle tas för given 
(ibid). Trots den enorma psykiska och känslosamma påfrestning som kvinnorna kände 
menade de att det var värt att kämpa för ett bra liv ändå. Ju längre tiden gick förändrades de 
känslomässiga reaktionerna som ångest och rädsla både i intensitet och i styrka (Landmark & 
Wahl, 2002). Studien av Drageset et al. (2009), belyste att genom fortsatt arbete fick de en 
känsla av att ha kontroll på något i deras liv. Arbetet gjorde att kvinnorna kunde koncentrera 
sig på något annat och att de fick möjlighet att komma ut och prata med folk. Det var viktigt 
för kvinnorna att ha något annat än sin diagnos att tänka på för att kunna skjuta undan sina 
självömkande tankar. Vardagen fylldes med olika aktiviteter för att få positiva intryck.  
Trots försök till positiva intryck så kom ändå alltid de känslomässiga tankarna tillbaka (ibid).  
 
 

 ” I feel afraid when I start to think about it. I can’t let myself plunge 
into self-pity. That’s the worst thing that could happen” (Drageset et 
al., 2009, s. 152). 

 
 

 ”I try to push thoughts away. No matter what I do, these thoughts 
return” (Drageset et al., 2009, s. 152).   
 

En eventuell behandling av cancern upplevdes av kvinnorna både som hoppingivande men 
även som ett hot (Luoma & Hakamies-Blomqvist 2004). Styrkan att vilja fortsätta kämpa och 
fortsätta med sin behandling fick de genom de stunder som var känslomässigt positiva (ibid).  
Några kvinnor engagerade sig i dagliga aktiviteter som ett försvar mot sjukdomen för att 
kunna hantera sin situation (Landmark & Wahl, 2002). Genom att leva ett hälsosamt liv 
trodde vissa att de kunde nå ett bättre resultat av sin behandling. Några av kvinnorna ville 
gråta ut och prata öppet om sin sjukdom, vilket fungerade som en terapi för dem, medan andra 
tyckte att det blev en för självömkande och obekväm situation (Drageset et al., 2009).  
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
 Eftersom syftet med studien var att belysa upplevelsen hos kvinnorna valdes en 
litteraturstudie där endast artiklar med kvalitativ ansats inkluderades. Fördelen med en 
litteraturstudie kan vara att det ger en överblick av befintligt kunskapsläge inom valt ämne. 
Nackdelarna med vald metod är att inte följdfrågor eller förklaringar kan ges till de kvinnor 
som blev intervjuade. En intervjustudie hade med fördel kunnat väljas, men valdes bort på 
grund av tidsbrist.  Kvinnorna i studien är 18år och uppåt eftersom de ansågs stå som aktuell 
målgrupp enligt denna studies författare.  Tidsramen efter ställd diagnos sattes till fem år då 
det framkommit i tidigare studier att det väcks många tankar framförallt under den närmsta 
tiden efter diagnos. Artiklarna som använts är från 2000 och framåt för att få aktuell 
forskning.  
Databaser som användes var Cinahl, Medline och PsycInfo. Cinahl användes för att det är en 
huvuddatabas för ämnet omvårdnad. Medline är en databas för främst medicinska artiklar. 
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PsycInfo innehåller artiklar inom psykologi med angränsningar till medicin, psykiatri och 
omvårdnad. Till en början sökte vi i Medline och Cinahl eftersom att vi ansåg att valda 
databaser till stor del täcker in det område vi avsåg att belysa. Vi sökte även i PsycInfo för att 
bredda sökningen ytterligare. De tre databaserna tillsammans med manuell sökning bedömdes 
enligt oss som tillräckligt för att kunna genomföra denna litteraturstudie. Under bilaga två 
redovisas de artiklar som hittades i databassökningen. Författarna till denna studie ansåg att 
det var av störst vikt att redovisa sökvägarna till resultatdelen i studien, då det är detta 
innehåll som svarar på forskningsfrågan. Gällande använda sökord har de valts utifrån syftet 
till studien. I början söktes artiklar med sökordet breast cancer, men då det inte låg som en 
indexerad term i thesaurus (MeSH eller Cinahl heading) föreslogs istället breastneoplasm och 
därför kan inte breast cancer hittas bland våra sökord. I och med att vi inte sökt på breast 
cancer som fritext kan det ha påverkat sökningarna på det viset att vi kan ha missat vissa 
artiklar. Enligt författarna anses resultatet vara trovärdigt då artiklarna som använts i resultatet 
baserats på interjuver hos kvinnor som haft en bröstcancerdiagnos.  Artiklarnas trovärdighet 
stärks ytterligare efter kvalitetsgranskningen som resulterade i sju stycken artiklar med god 
kvalitet och en med medelgod kvalitet enligt Carlsson och Einman (2003) bedömningsmall.  
Analysförfarandet inleddes med att artiklarna lästes igenom av författarna var för sig och 
oberoende av varandra. Även meningsenheter togs ut var och en för sig, för att sedan jämföras 
och i enighet bestämdes vilka som jobbades vidare på. Detta gjordes för att få så relevant 
innehåll som möjligt med hänsyn till studiens syfte. Därefter jobbade författarna tillsammans 
med kondenseringen och översättningen. Här föreligger en viss tolkningsrisk, men den anses 
liten då grundkunskaperna i engelska är goda. Hjälpmedel i form av ordböcker etcetera har 
också bidragit till en bättre översättning. Fördelen med att det var två författare till denna 
studie var att tankar kunde utbytas och leda fram till fyra huvudkategorier med hjälp av 
underkategorierna.  
 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet i studien redovisas utifrån de fyra huvudkategorier som framkommit. Många 
kvinnor lever i en ovisshet om vad som komma skall. Ovissheten gör att de känner rädsla, oro 
och ångest inför framtiden. Ett besked av en bröstcancerdiagnos innebar för många kvinnor en 
påfrestad situation i livet. Detta styrks i Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Furst & Hall 
(2007) studie som visar att förhoppningar sopades undan och ett inre kaos uppstod när 
kvinnorna var tvungna att anpassa sig till den nya emotionella tillvaron (ibid). Resultatet i 
denna studie styrks av andra studier, där exempelvis grusade förhoppningar, ett inre kaos, oro 
och chock framkom som vanliga reaktioner hos nyligen diagnostiserade kvinnor (Baucom et 
al.2005- 2006, Berg et al.2007). Vårt resultat visar att några kvinnor förnekar sina känslor och 
detta har även Logan et al.(2006), funnit då kvinnorna byggde upp ett försvar mot de 
emotionella påfrestningar som det innebar att få en bröstcancer diagnos (ibid). 
Enligt Erikssons (1994) teori om lidande och välbefinnande är en strävan att alla människor 
ska uppleva ett välbefinnande. Ett välbefinnande kan upplevas på många olika sätt och är 
individuellt för den unika kvinnan. I denna litteraturstudies resultat framkom det att några av 
kvinnorna sökte sig till djupare plan för att kunna känna ett välbefinnande. Även i Bergh et 
al.(2007), och Logan et al. (2006), framkom liknande resultat där det påtalas att vissa behövde 
ett andligt och existentiellt stöd för att uppleva ett välbefinnande. För att söka tröst i den 
rädsla som det innebar att ha fått en diagnos var det många kvinnor som sökte sig till ett 
djupare plan. Det kunde vara att de började be till Gud och besöka kyrkan oftare än de 
tidigare gjort. Några av kvinnorna upplevde andlig tröst utöver det religiösa planet, genom 
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naturen (ibid). I vår studies resultat framkom det inte att kvinnorna sökte tröst genom naturen, 
utan där var det endast det andliga som framkom. Den unika kvinnan och hennes upplevelser 
måste vara i fokus för att hon ska erfara ett välbefinnande. Annars finns det risk att det 
uppstår känslor som lidande och osäkerhet. Detta stöds av Dahlberg et al. (2003), när 
kvinnans livskvalitet har försämrats återfinns ett lidande som är förenat med den livssituation 
som har uppstått (ibid). Många av kvinnorna i denna studies resultat har uttryckt ångest och 
oro över sin situation, och enligt Eriksson (1994) så är ångest en orsak till lidande. Resultatet i 
vår studie visar en sämre livskvalitet hos kvinnan när hennes självbild förändras, vilket även 
Schjölberg (2003) beskriver genom att kroppen känns främmande för kvinnan då hon förlorat 
ett bröst och inte längre känner sig hel. Känslan av att hennes kvinnlighet blev hotad och 
förlusten av bröstet gav psykisk och fysisk berövning. Om cancern krävde behandling kände 
många att de inte var sexuellt attraktiva längre och därmed hotades kvinnans självbild (ibid). 
Baucom et al. (2005, 2006), menade vidare att det var framförallt hos kvinnor som tagit bort 
ett bröst som självbilden blev negativt påvisad. (ibid). Resultatet i vår studie visade även på 
detta.   
Genom vårt resultat som visar på de olika upplevelserna hos kvinnorna kan vi med en ökad 
förståelse och större engagemang hjälpa kvinnorna i deras kamp mot lidandet. Som 
sjuksköterska är det viktigt att axla den stöttande och förstående rollen och hjälpa kvinnan att 
förlika sig med sin diagnos och förändrade livssituation. Då det visat sig i studiens resultat att 
upplevelserna uttrycks på olika sätt måste alla berörda runt kvinnan gå in med öppet sinne för 
att nå henne och just hennes upplevelser och tolkning av situationen. Gemensamt för de flesta 
kvinnorna var att de upplevde rädsla och oro för döden. Detta styrks i Ruvanee (2007) studie 
där det framkom att många kvinnor upplevde att rädslan för att dö var en återkommande tanke 
som de ständigt blev påminda om (ibid). Rädslan var genomgående i studiens resultat och 
uttrycktes på olika sätt. Några var rädda för att tappa kontrollen över sig själv och sin 
situation. Andra upplevde rädsla inför sin förändrade syn på sig själv, och en annan aspekt på 
rädsla fanns hos de kvinnor som var rädda att inte finnas till för sin familj och närstående. 
Även om vår studies resultat inte tar upp de anhörigas upplevelser så är det troligt att 
diagnosen även påverkar dem emotionellt. Därför är de kanske inte kapabla att förstå och 
stötta den drabbade kvinnan eftersom de också befinner sig i ett lidande. Rädslan hos 
kvinnorna har även Ruvanee (2007) funnit som framträdande i sin studie där vissa kvinnor 
hade svårt att hantera sin rädsla kring sjukdomen och därför förträngde tankarna på framtiden. 
Ovissheten om framtiden gjorde att många kvinnor upplevde förlust över att inte kunna 
planera sin kommande tid eller vara delaktiga när deras barn växte upp (ibid).  
 
 
SLUTSATS 
 
 Efter ett diagnosbesked erhåller kvinnorna ett känslomässigt lidande. Reaktioner som chock 
och rädslan för att dö är vanliga liksom en förändrad självbild och hotad kvinnlighet. Därför 
anser vi att det är av stor vikt att fånga den unika kvinnan och just hennes upplevelse i ett 
tidigt skede. Får kvinnan den hjälp hon behöver tror vi att hon kan uppleva ett större 
välbefinnande trots det lidande hon går igenom. Sjuksköterskan är ofta länken mellan patient, 
anhöriga och övriga yrkeskategorier, och därför blir hon ofta den som har den stöttande och 
förstående rollen. För att kvinnan och hennes närstående på ett bra sätt ska kunna förlika sig 
med sin förändrade livssituation och det lidande som uppstår efter diagnosen måste 
sjuksköterskan gå in med ett bemötande som är både professionellt och emotionellt.  
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Bilaga 1. Bedömningsmall för kvalitetssäkring av artiklar enligt Carlsson & Eiman 
(2003) 
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BILAGA 2. Använda artiklar i resultatdelen 

Databas Sökord Antal träffar Inkluderade 

Cinahl    

S 1 Breast neoplasm 25008  

S2 Emotions 5230  

S3 Quality of life 2636  

S4 Suffering 1165  

S5 Coping 12809  

 
 

S6 Life experiences 5769  

S7 S1 AND S2 52 1 

S8 S1 AND S3 554 0 

S9 S6 AND S8 2 0 

S10 S1 AND S3 AND S4 0 0 

S11 S1 AND S4 13  2 

S12 S1 AND S5 208 0 

S13 S2 AND S12 5 0 
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Databas Sökord Antal träffar Inkluderade 

Medline    

S 1 Breast neoplasm 169044  

S2 Emotions 30397  

S3 Quality of life 80624  

S4 Stress, Psycological 65219  

S5 Life Change Events 15611  

 
 

S6 S1 AND S2 7 0 

S7 S1 AND S3 290 0 

S8 S7 AND S4 6 1 

S9 S1 AND S4 37 0 

S10 S1 AND S5 10 0 

PsycInfo    

S1 Breast neoplasm 4513  

S2 Coping behaviour 30088  

S3 S1 AND S2 218 0 

S4 Emotions 10971  

S5 S1 AND S4 24 1 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 
Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Etiskt 

övervägande 
Arman, M., 
Rehnsfeldt, 
A.,Lindholm, L., 
Hamrin, E.& 
Eriksson, K.   
Sverige         

Suffering related to 
health care: A study of 
breast cancer 
patients´experienceses. 

International 
Journal of 
Nursing 
Practice 
2004. 

Att förstå kvinnornas 
upplevelser av lidande 
utifrån etiska, 
existentiella och 
ontologiska 
ställningstaganden. 

Kvalitativ              
bandinspelade 
interjuver med 
16 kvinnor. 

Resultatet visar 
utifrån etiska, 
existentiella och 
ontologiska 
ställningstaganden 
hur kvinnor 
upplever lidande. 

Studien har 
genomgått 
etisk prövning 
och fått ett 
godkännande. 

Drageset, S., 
Lindström, C.T. 
& Underlid, K. 
Norge 

Coping with breast 
cancer: Between 
diagnosis and surgery 

Journal of 
Advanced 
Nursing  
2009. 

Att beskriva 
hanterbarheten hos 
kvinnor efter 
diagnostiserad 
bröstcancer tills 
operation. 

Kvalitativ 
Enskilda 
interjuver med 
21 kvinnor. 

Resultatet visar 
hur 
hanterbarheten är 
bland olika 
kvinnor.  
 

Studien har 
genomgått 
etisk prövning 
och fått ett 
godkännande. 

Kovero, C. & 
Tykkä, E. 
Finland. 

Att insjukna i 
bröstcancer 

Vård I Norden. 
2002. 

Att klargöra hur kvinnor 
upplever processen vid 
diagnosen, operationen 
& samspelet med 
vårdpersonalen vid 
insjuknandet i 
bröstcancer. 

Kvalitativ. 
Enskilda 
interjuver med 
18 kvinnor. 

Resultatet visar 
hur en allvarlig 
sjukdom skapar 
stark psykologisk 
stress. 

Studien har 
genomgått 
etisk prövning 
och fått ett 
godkännande. 

Landmark, T.B., 
Böhler, A., 
Loberg, K. & 
Wahl, K.A. 
Norge 

Women with newly 
diagnosed breast 
cancer and their 
perceptions of needs 
in a health-care  
context. 

Journal of 
Nursing and 
healthcare of 
Chronic Illness 
2008. 

Att undersöka hur 
kvinnor med nyligen 
diagnostiserad 
bröstcancer upplever 
sina behov i hälso-och 
sjukvårdssammanghang. 

Kvalitativ. 
Bandade 
interjuver med 
7 kvinnor. 

Resultatet visar att 
kvinnorna känner 
störst behov av 
kunskap och 
psykosocialt stöd. 

Studien har 
genomgått 
etisk prövning 
och fått ett 
godkännande. 
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Landmark.T.B. 
& Wahl.A. 
Norge 

Living with newly 
diagnosed breast 
cancer: A qualitative 
study of 10 women 
with newly diagnosed 
breast cancer. 

Journal of 
Advanced 
Nursing 
2002. 

Att utifrån de 10 
kvinnornas perspektiv 
beskriva deras 
upplevelser av att leva 
med bröstcancer. 

Kvalitativ. 
 Gjorda 
Interjuver med 
10 kvinnor som 
inte är 
tidsbegränsade. 

En viktig aspekt 
med att leva med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer är för 
kvinnorna olika 
existentiella 
tankar 

Studien har 
genomgått 
etisk prövning 
och fått ett 
godkännande. 

Lindop,E & 
Cannon, S. 
England 

Experiences of woman 
with a diagnosis of 
breast cancer: a 
clinical pathway 
approach. 

  European 
journal of 
Oncology 
Nursing. 
2001. 

Att upptäacka 
kvinnornas individuella 
upplevelser av 
bröstcancer, genom 
olika 
behandlingsmetoder, 
olika ålderskategorier 
och varierande tid efter 
diagnos. 

Kvalitativ. 
Strukturerade 
djupinterjuver 
med 12 kvinnor 
varav 10 
fullföljde 
studien. 

Resultatet belyste 
reaktionen på 
diagnosen, 
självbilden hos 
kvinnan och 
vikten av stöd och 
behandling. 

Ingen känd.  

Luoma, M-L. & 
Blomqvist-
Hakamies, L. 
Finland. 

The meaning of 
quality of life in 
patients being treated 
for advanced breast 
cancer: A qualitative 
study 

Psycho-
Oncology 
2004.  
 

Att undersöka 
livskvaliteten hos 
kvinnor med avancerad 
bröstcancer. 

Kvalitativ. 
Strukturerade 
interjuver där 
32 var 
tillfrågade, 
varav 25 deltog. 

Resultatet visar 
vad kvinnorna 
upplever som 
värdefullt för att 
upprätthålla sin 
livskvalitet trots 
sjukdomen. 

Studien har 
genomgått 
etisk prövning 
och fått ett 
godkännande. 

Lyons, A.M., 
Jacobson, S.S., 
Prescott, B & 
Oswalt, D.  
USA 

Women´s Experieces 
During the First Year 
Following Diagnosis 
of Breast Cancer 

Southern Online 
Journal of 
Nursing 
Research 
2002. 

Att undersöka hur det är 
för kvinnor med 
bröstcancer året som 
följer efter diagnos. 

Kvalitativ. 
Inspelade 
interjuver med 
20 kvinnor. 

Fasen kring 
diagnosen 
påverkas av 6 
faktorer som, 
beskedet, rädsla, 
styrkan, ständiga 
tankar, stress & 
andliga 
bekymmer. 

Ingen känd. 
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Bilaga 4. Artikelanalys 
Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 
Step-by-step was the most 
common coping strategy. 
It implied trying only to 
relate to the present 
situation and 
ignoring problems that 
might arise later. 
(Drageset et al. 2010).  

Steg för steg var den 
vanligaste strategin för 
hanterbarhet. Här & nu 
blir det viktiga, problem 
som ska uppstå vid senare 
tillfälle ignoreras. 

Hanterbarheten. Kvinnans sätt att ta sig 
vidare.  

Tankar om framtiden. 

Bodily changes were 
reported 
and influenced self-image, 
sexuality, activity and rest. 
(Landmark et al. 2008). 

Kroppsliga förändringar 
uppmärksammades och 
påverkade självbilden, 
sexualiteten, vilan och 
aktiviteten. 

Kroppsliga förändringar. Förändrad självbild. Kvinnans förändrade 
självbild.   

There were times when 
they felt that they had lost 
their will to live. (Luoma 
et al. 2004). 

Det var stunder när de 
kände att de tappade 
livsglädjen. 

Att tappa livsglädjen. Lidande. Rädslor för döden. 

 They described 
themselves as feeling 
useless in society when 
they had to stay away from 
work. (Luoma et al. 2004). 

De beskrev att de kände 
sig värdelösa socialt när de 
var tvungna att stanna 
hemma från arbetet. 

Vikten av social 
samhörighet. 

Känna sig behövd. Behovet av gemenskap & 
samhörighet. 
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