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Sammanfattning 
 
Bakgrund: År 2014 diagnostiserades 9 730 kvinnor med bröstcancer i Sverige, 
ungefär 1360 var mellan 40-49 år, vilket vanligtvis innebär att familj och arbete tar 
stor plats i vardagen. Bröstcancerdiagnosen skapar upplevelser och känslor och 
genom att ta del av dessa ökar möjligheten för sjuksköterskan att skräddarsy 
omvårdnaden utifrån kvinnans behov.  
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av bröstcancer under sjukdomsperioden. 
Metod: Litteraturöversikten består av 14 artiklar med kvalitativ design som 
analyserats med Fribergs femstegsmodell. 
Resultat: Bröstcancerbeskedet väcker starka känslor och tankar om livet, döden och 
framtiden. Väntan på behandling och resultat beskrevs som ett känslomässigt kaos. 
Biverkningar från behandling samt behandlingen i sig upplevdes besvärande och 
påverkade kvinnorna och personer i deras omgivning, vilket väckte skuldkänslor hos 
kvinnorna. Att förlora håret och brösten påverkade kroppsbilden, självkänslan och 
partnerrelationen. Kvinnorna upplevde bristande stöd och information från personer 
i omgivningen. Stöd under sjukdomsperioden värderades högt av kvinnorna.  
Slutsatser: Upplevelsen av bröstcancer under sjukdomsperioden ger upphov till 
flera känslomässiga reaktioner. För att kunna ge kvinnor god omvårdnad och det stöd 
och information de saknar är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om kvinnors 
upplevelser av bröstcancer samt förstår att upplevelser är individuella. 

Nyckelord: bröstcancer, kvinnor, känslor, personcentrerad omvårdnad, upplevelser



Summary 
 
When breast cancer changes life - Women's experiences of breast cancer during the 
period of illness 
 
Background: In 2014, 9,730 women were diagnosed with breast cancer in Sweden, 
of whom 1,360 were aged between 40-49 years, where family and work usually are 
paramount. By working person-centered, nurses can influence the experience of well-
being and health and reduce the suffering accordingly. 
Aim: To describe women's experiences of breast cancer during the period of illness. 
Method: The literature review was conducted using 14 qualitative articles which 
were analyzed using Friberg’s five-step model.  
Results: Breast cancer diagnosis arouses emotional feelings and thoughts. Side 
effects and treatment affected women and their families’ living situation, which 
brought feelings of guilt among women. Hair loss and mastectomy affected body 
image, self-esteem and relationships with partners. Women experienced lack of 
support and information from the environment; therefore, support during the period 
of illness is highly valued. 
Conclusions: The experience of getting breast cancer brings several emotional 
responses. In order to provide women with good care, support and information, it´s 
important that the nurse has knowledge about women's experiences of breast cancer 
and understand that experiences are individual. 
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Inledning   

Minst var tredje person kommer någon gång under sin livstid att få en cancerdiagnos 
(Socialstyrelsen, 2013, 2014c). Under år 2014 diagnostiserades 50 072 personer i 
Sverige med cancer för första gången, av dessa rapporterades 9 730 fall med 
bröstcancer hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2014a). Enligt Socialstyrelsen (2014c) har 
antalet kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer fördubblats sedan år 1960 fram 
till år 2012. Det finns ingen förklaring som svarar på frågan varför antalet ökar, men 
ca 6 950 kvinnor som varje år fått diagnosen överlever. Upptäcks bröstcancern i ett 
tidigt skede som vid mammografiscreening kan chansen att överleva öka 
(Socialstyrelsen, 2014d). Ungefär 14 % av de kvinnor som får diagnosen är i åldrarna 
40–49 år, vilket vanligtvis innebär att kvinnor befinner sig i en period där familj och 
arbete tar stor plats i vardagen. Att få bröstcancer kan ur ett samhällsperspektiv 
påverka kvinnans yrkesverksamhet, vilket i sin tur kan påverka den privata ekonomin 
(a.a.). Bröstcancer kan för kvinnan innebära en sjukdomsprocess som medför 
upplevelser och känslor kopplat till den vård som ges i samband med behandlingar och 
operationer (Socialstyrelsen, 2014c). För att kunna bidra till god omvårdnad och 
möjliggöra kvinnans upplevelse av hälsa, hopp och mening i vardagen är det 
betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om bröstcancer som sjukdom och har 
förståelse för hur kvinnor upplever det att få en bröstcancerdiagnos (Schumacher & 
Meleis, 1994; Socialstyrelsen, 2015). 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den näst vanligaste cancerformen i världen efter lungcancer och i 
särklass den mest förekommande cancerformen bland kvinnor med uppskattningsvis 
1,67 miljoner nya fall under år 2012 (World Health Organization [WHO], 2015). 
Bröstcancer är även den mest förekommande cancersjukdomen bland kvinnor i 
Sverige och en av de vanligaste dödsorsakerna hos kvinnor i medelåldern 
(Socialstyrelsen, 2013, 2014a). Idag lever ungefär 97 000 kvinnor i Sverige med 
bröstcancer och varje år dör omkring 1 400 kvinnor till följd av sjukdomen 
(Socialstyrelsen, 2014e). Under år 2014 rapporterades 9 730 fall med bröstcancer hos 
kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2014a), vilket innebär att cirka 26 kvinnor dagligen 
diagnostiseras med bröstcancer i Sverige. Det bedöms att en av nio kvinnor i Sverige 
riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder. Även män kan få bröstcancer men det är 
dock inte lika vanligt som hos kvinnor. Varje år diagnostiseras ungefär 45 män med 
sjukdomen i Sverige (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Överlevnaden vid bröstcancer har ökat där ungefär 80 % av alla kvinnor som 
diagnostiserats med bröstcancer lever fortfarande 10 år efter diagnosen. Ju tidigare 
bröstcancern upptäcks desto bättre är prognosen (Socialstyrelsen, 2013). Tidig 
diagnostik är en av huvudpunkterna i den nationella cancerstrategin som syftar till att 
förhindra insjuknande och död i cancer samt att förbättra kvaliteten i 
omhändertagandet av personer som fått cancer. Det bedrivs kontinuerligt kampanjer 
som informerar och uppmuntrar kvinnor att undersöka sina bröst varje månad för att 
så tidigt som möjligt upptäcka förändringar i brösten (Statens Beredning för medicinsk 
och social Utvärdering [SBU], 2014). Sjukvården erbjuder mammografiscreening för 
att tidigt upptäcka förändringar i brösten. Alla kvinnor i åldrarna 40-70 år blir 
erbjudna denna undersökning med cirka två års intervall (Socialstyrelsen, 2013). Det 



bedöms att ungefär hälften av alla bröstcancerfall upptäcks vid den allmänna 
screeningen (Socialstyrelsen, 2014c). I en studie av Boehmke och Dickerson (2006) 
ansåg kvinnor att de såg mammografiscreeningen som en förebyggande rutinmässig 
åtgärd och de förväntade sig inte att mammografin skulle visa att det fanns en tumör i 
bröstet. 

Orsaker till bröstcancer 
Det är inte känt varför en del kvinnor får bröstcancer, men i 5-10 % är ärftligheten den 
dominerande faktorn (Socialstyrelsen, 2013). Som riskfaktorer nämns även sent 
klimakterium, fetma efter klimakteriet, alkohol, tidig pubertet, 
hormonersättningsbehandling under och efter klimakteriet, tät bröstkörtelvävnad och 
den tidigare generationens p-piller. Något som däremot minskar risken för bröstcancer 
är fysisk aktivitet och flera fullgångna graviditeter innan 25 års ålder (Costarelli 
& Yiannakouris, 2010; Socialstyrelsen, 2013).       

Symtom och tecken 
Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är att en knöl upptäcks i bröstet eller i 
armhålan vid palpation, knölen är vanligtvis hård och inte märkbar. Andra symtom 
kan vara att det rinner vätska från bröstvårtan, vätskan kan vara färgad eller klar. 
Bröstet kan förändra utseende i form av att huden eller bröstvårtan blir indragen, 
utslag och rodnad på bröstet kan också förekomma (Socialstyrelsen, 2013). I många 
fall ger inte bröstcancern några tydliga symtom utan upptäcks först vid 
mammografiscreening (Boehmke & Dickerson, 2006). 

Diagnostik 
Bröstcancer fastställs genom trippeldiagnostik som består av tre moment; klinisk 
undersökning, mammografi och/eller ultraljud samt biopsi. Vid biopsi sugs celler ut 
från den misstänkta förändringen i bröstet eller i armhålan, cellerna analyseras sedan 
i mikroskop. Mammografin kan kompletteras med ultraljudsundersökning, särskilt 
hos yngre kvinnor där bröstvävnaden är tätare (Socialstyrelsen, 2013).    

Medicinsk behandling 
Behandling av bröstcancer börjar i de flesta fall med kirurgi (Socialstyrelsen, 2013). 
Drygt 90 % genomgår en operation som första behandlande åtgärd, endast ett fåtal 
kvinnor påbörjar annan behandling, exempelvis hormonell- eller 
cytostatikabehandling (Socialstyrelsen, 2014e). Cytostatika utgör en central del i 
behandlingen av bröstcancer och kan ges innan operation för att krympa tumören eller 
efter för att minska risken för återfall och spridning (Ingvar, 2012; Sandberg, 2012; 
Socialstyrelsen, 2013). Om brösttumören inte är för stor tillämpas i de flesta fall 
bröstbevarande kirurgi, som innebär att endast tumören och en del av vävnaden 
runtomkring opereras bort. Bröstvävnaden består av mjölkkörtlar, fett- och 
bindvävnad. I några fall måste dock mastektomi utföras, vilket innebär att hela bröstet 
tas bort (Socialstyrelsen, 2013). I samband med operationen undersöks 
portvaktskörteln, den första lymfkörteln som det drabbade området dränerar sig till 
för att fastställa om bröstcancern har spridit sig. Om lymfkörteln innehåller 
tumörceller opereras fler lymfkörtlar bort (a.a.). Strålbehandling ges alltid efter alla 
typer av bröstcanceroperationer, vanligtvis lokalt i området där tumören satt för att 
minska risken för återfall (Ericson & Ericson, 2012b; Socialstyrelsen, 2013). Vid 
hormonell behandling ges antiöstrogena läkemedel, medel som blockerar 
tumörcellernas östrogenreceptorer så att dessa hämmas i sin tillväxt. De flesta 
brösttumörer har östrogenreceptorer på cellytan och blir stimulerade i sin tillväxt av 
hormonet östrogen (Ericson & Ericson, 2012b).  



Vanliga biverkningar vid medicinsk behandling är bland annat illamående, kräkning, 
trötthet, ökad infektionsrisk, håravfall och diarré eftersom behandlingarna inte bara 
påverkar tumörcellerna utan även de friska cellerna. Vilka typer av biverkningar som 
uppstår beror på vilken behandling den vårdsökande får eftersom behandlingarna 
påverkar cellerna på olika sett (Bruun Lorentsen & Grov, 2011; Ericson & Ericson, 
2012a). 

Omvårdnad till kvinnor med bröstcancer 

Ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är enligt ICN:s etiska kod att 
främja hälsa, vilket innebär att sjuksköterskans primära ansvar är riktat till människor 
i behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vid bröstcancer har 
sjuksköterskan en betydelsefull roll när det gäller att lindra symtom som uppkommer 
i samband med olika behandlingar. Det kan innebära att förebygga illamående som är 
en vanlig biverkning vid cytostatikabehandling och som kan orsaka lidande för 
kvinnor. Att lindra symtom kan inge hopp och en känsla av kontroll för den 
vårdsökande, vilket kan ge en inre styrka och energi (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). 
Vidare bör sjuksköterskan i mötet med kvinnor som fått diagnosen bröstcancer beakta 
att samtal sker i en miljö där mänskliga rättigheter, värdegrund, kulturella skillnader 
och närstående respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). God omvårdnad vid 
bröstcancer kännetecknas av att omvårdnaden är individfokuserad (Socialstyrelsen, 
2015). Sjuksköterskan bör möta kvinnor med bröstcancer där de befinner sig i 
situationen och försöka identifiera vad dessa kvinnor vet om sjukdomen samt vilka 
behov som finns (Leydon et al, 2000). Enligt hälso- och sjukvårdslagen bör sjukvården 
ge den vårdsökande individuellt anpassad information (SFS, 1982:763). När en kvinna 
diagnostiserats med bröstcancer är det värdefullt att sjuksköterskan tar hänsyn till att 
kvinnan inte alltid är mottaglig för all information som ges, därför bör informationen 
ges både muntligt och skriftligt (Socialstyrelsen, 2007). Sjuksköterskan bör vara 
medveten om att människor är olika och inte har samma behov av information. Några 
vill ha mycket kunskap om sjukdomen och ställer frågor, andra väljer att inte ställa 
frågor och vill att vårdpersonalen berättar vad de behöver veta (Weaver, 2009). Enligt 
Socialstyrelsen (2014b) ingår det i sjuksköterskans profession att informera och 
undervisa. Genom att ge anpassad information skapar sjuksköterskan förutsättningar 
för att kvinnor som nyligen diagnostiserats med bröstcancer ska kunna ta tillvara på 
sina intressen samt kunna ta ställning och vara delaktiga i sin egen behandling. 
Sjuksköterskan har en betydelsefull roll när det gäller att finnas där genom att läsa av 
och vara lyhörd för kvinnors emotionella hälsa, detta för att kunna tillhandahålla god 
omvårdnad (Socialstyrelsen, 2014c). Att få en bröstcancerdiagnos förändrar inte bara 
livet för de kvinnor som diagnostiserats med sjukdomen, även närståendes 
livssituation förändras (Arman & Rehnsfeldt, 2002). Walker (1997) menar att det är 
betydelsefullt att sjuksköterskan ser kvinnor och deras närstående som en enhet 
eftersom de påverkar varandra ömsesidigt, därför är det värdefullt att vårdpersonalen 
vågar ta upp och bemöta frågor som uppkommer i mötet med kvinnan och närstående. 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad innefattar fem områden: att utgå från personens 
perspektiv, verka för partnerskap, vara engagerad, vara sympatisk och ha en 
helhetssyn på vården (McCormack & McCance, 2006). Ett personcentrerat 
förhållningssätt innebär att bemöta vårdsökande som en person, jämlike och expert på 
sin egen kropp och sina upplevelser. Att ta tillvara på personens livsberättelse är 
värdefullt i ett personcentrerat förhållningssätt. Genom att ta del av kvinnans liv och 



beskrivning av upplevelsen att få bröstcancer och utgå från hennes behov, vilja, 
resurser, förutsättningar och hinder, kan sjuksköterskan på ett positivt sätt påverka 
upplevelsen av välbefinnande och hälsa samt minska lidande hos kvinnan (Ekman, 
Norberg & Swedberg, 2014; Kristenson Uggla, 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 
2010b). För att ge god omvårdnad är det betydelsefullt att sjuksköterskan har god 
kunskap om bröstcancer och en förmåga att förstå hur kvinnor upplever sin sjukdom 
under sjukdomsperioden. Att sjuksköterskan har kunskap om transitionsprocessen 
gör det möjligt att i omvårdnaden kunna stärka personens egna resurser samt att 
tillgodose människans grundläggande behov för att möjliggöra upplevelsen av hälsa, 
hopp och mening (Schumacher & Meleis, 1994; Socialstyrelsen, 2015). Transition är 
ett betydelsefullt begrepp inom omvårdnad och är relevant för vård av personer med 
bröstcancer då dessa kvinnor genomgår en förändring, en transition som innebär att 
gå från frisk till sjuk (Schumacher & Meleis, 1994). Genom att lära känna kvinnan, kan 
sjuksköterskan skräddarsy omvårdnaden utifrån individens behov och på så vis 
tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt (Bundgaard, Nielsen, Delmar & 
Sørensen, 2012). Vidare bör vården genomföras i samråd med den vårdsökande 
(Socialstyrelsen, 2015). Kvinnor med bröstcancer bör vara delaktiga i planeringen och 
vid beslut av sin egen vård och behandling. Ett fungerande partnerskap är en 
betydelsefull del i det personcentrerade förhållningssättet, vilket innebär en god 
relation mellan sjuksköterskan och den vårdsökande (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2010b). Sjuksköterskans sociala kompetens är avgörande för hur vårdrelationen 
utvecklas (Price, 2006). Sjuksköterskan bör visa omtanke och respekt för de kvinnor 
som fått bröstcancer och beakta varje enskild kvinnas integritet, värdighet, sårbarhet 
och självbestämmande. Det kan bidra till ökad upplevelse av tillit, hopp och mening i 
livet för den kvinna som fått diagnosen bröstcancer. Vidare bör sjuksköterskan ha ett 
icke värderande förhållningssätt och bemöta kvinnor med bröstcancer med tro på det 
de säger utan att lägga egna värderingar i det (Santamäki Fischer, 2010). Personens 
egen upplevelse av ohälsa och sjukdom samt uppfattning av symtom och obehag är lika 
viktig som hälso- och sjukvårdens perspektiv som är mer objektivt utifrån diagnos och 
sjukdomshistoria (Svensk sjuksköterskeförening, 2010b).  

Syfte                                                                                                                                                          

Syftet med examensarbetet var att beskriva kvinnors upplevelser av bröstcancer under 
sjukdomsperioden.  
 
I detta examensarbete avses begreppet upplevelse att vara med om något som direkt 
berör personen. Uppfattas och värderas på ett känslomässigt plan och inte rationellt, 
vanligtvis utan att binda sig med en klar åsikt, det kan vara en svårbeskrivbar eller 
oanalyserbar känsla (Uppleva, u.å.). Begreppet sjukdomsperiod avses i 
examensarbetet vara från att kvinnan får bröstcancerdiagnosen och så länge någon 
form av omvårdnad och behandling pågår. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt gjordes för att skapa en överblick över tidigare forskningsresultat 
(Segesten, 2012). Artiklar med kvalitativ design användes då dessa beskriver 
innebörden av människors upplevelser. Kvalitativ design är lämplig för att kunna 
analysera de känslor och upplevelser som finns beskrivna i exempelvis intervjuer 



(Henricson & Billhult, 2012). En induktiv ansats användes, vilket innebär att utgå från 
innehållet i texterna i analysen och inte ha en bestämd teori eller metod att följa då det 
kan begränsa resultatet (Danielson, 2012).  

Urval och datainsamling 

Artiklar som inkluderades i urvalet omfattade vuxna kvinnor över 18 år och deras 
upplevelser av bröstcancer under sjukdomsperioden. Artiklar skrivna på engelska från 
hela världen inkluderades. Artiklarna var publicerade från år 2006 och framåt för att 
få fram den senaste forskningen samt var peer reviewed, det vill säga vetenskapligt 
granskade (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Män samt barn (0-18 år) 
exkluderades då dessa inte berörde syftet. Inklusions- och exklusionskriterier 
bestämdes när syftet var bestämt.  
 
Artikelsökning gjordes i databaserna CINAHL och PsycINFO. CINAHL innehåller 
framförallt omvårdnad medan PsycINFO har fokus på psykologi men även omvårdnad 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökord som användes var följande: “breast cancer”, 
“breast neoplasm”, qualitative study, focus group*, grounded theory, observation*, 
interview*, diagnosis*, emotion*, feeling* och experience*. Funktionen trunkering 
aktiverades, vilket innebär att sökordet förses med en asterisk (*), vilket möjliggjorde 
träffar på ordets alla olika böjningsformer. Booleska sökoperatorerna AND och OR 
användes också för att kombinera sökorden med varandra (Östlundh, 2012). 
 
När artikelsökningen var gjord lästes artiklarnas rubriker. Där rubrikerna stämde 
överens med inklusionskriterierna lästes abstrakten för att erhålla en kort 
sammanfattning av artikelns innehåll (Östlundh, 2012). Artiklar där abstrakten 
svarade mot syftet lästes i fulltext, sedan kontrollerades och granskades artiklarna i 
fulltext via granskningsprotokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod som tagits fram av Avdelning för Omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping 
(Bilaga 1). Protokollet innehåller två delar där den första delen syftar till att granska 
bakgrunden, syftet och urvalets relevans. Den andra delen innehåller kvalitetsfrågor 
där metod, datainsamling, dataanalys, etiska överväganden och diskussion granskas 
(Bilaga 1). Kvalitetsgranskning gjordes på 33 artiklar varav 12 artiklar gick vidare till 
resultatet. Ytterligare två artiklar tillkom via manuell sökning och kvalitetsgranskades 
på samma sätt som de övriga 33 artiklarna. Manuell sökning gjordes för att utöka 
sökningen och inte gå miste om relevanta artiklar. Genom att gå igenom referenser 
från böcker, tidskriftsartiklar och annat material kan nya relevanta artiklar upptäckas 
som inte tidigare funnits i ordinarie sökningar (Östlundh, 2012), dessa artiklar är 
markerade med * i artikelmatrisen (Bilaga 2). 
 
Tabell 1. Artikelsökning 

Databas 
Datum 

Sökord/ 
booleska 
operator
er 

Antal 
Träffar 

Lästa 
Titlar 

Lästa 
abstrakt 
(dubblet
ter) 

Kvalitets-
granskade 
(dubbletter
) 
 

Till 
resultat 

CINAHL 
160220 
Sökning 1 

“breast 
cancer” 
OR 
“breast 
neoplasm” 
AND 
qualitative 

232  
 
 

232  
 

41 23 
 
 

7  



study OR 
focus 
group* OR 
grounded 
theory OR 
observatio
n* OR 
interview* 
AND 
diagnosis* 
AND 
emotion* 
OR 
feeling* 
OR 
experience
* 

PsycINFO 
160220 
Sökning 1 

“breast 
cancer” 
OR 
“breast 
neoplasm” 
AND 
qualitative 
study OR 
focus 
group* OR 
grounded 
theory OR 
observatio
n* OR 
interview* 
AND 
diagnosis* 
AND 
emotion* 
OR 
feeling* 
OR 
experience
* 

241 241 48 (10) 19 (10) 
 
 

4 

CINAHL 
160220 
Sökning 2 

“breast 
cancer” 
OR 
“breast 
neoplasm” 
AND 
qualitative 
study OR 
focus 
group* OR 
grounded 
theory OR 
observatio
n* OR 

63 
 

63 
 

17  (10) 
 

10 (10) 
 

0 



interview* 
AND 
diagnosis* 
AND 
emotion* 
OR 
feeling* 
AND 
experience
* 

PsycINFO 
160220 
Sökning 2 

“breast 
cancer” 
OR 
“breast 
neoplasm” 
AND 
qualitative 
study OR 
focus 
group* OR 
grounded 
theory OR 
observatio
n* OR 
interview* 
AND 
diagnosis* 
AND 
emotion* 
OR 
feeling* 
AND 
experience
* 

65 65 29 (10) 11  (10) 
 
 

1 

 
Många av artiklarna som söktes fram via PsycINFO var dubbletter som redan hittats i 
CINAHL. Dessa står inom parentes i tabellen (Tabell 1). 

Dataanalys 

Artiklar där samtliga frågor i granskningsprotokollet (Bilaga 1) besvarades med ja 
analyserades. Utav de 14 artiklar som gick vidare till resultatet var det dock två artiklar 
som inte helt svarade upp mot syftet då intervjuerna inte enbart utförts på kvinnliga 
vårdsökande med bröstcancer. Dock framkom de kvinnliga vårdsökandes upplevelser 
kring bröstcancer under sjukdomsperioden på ett tydligt sätt så därför bedömdes de 
att de ändå svarade på syftet och därmed kunde ingå i litteraturöversiktens resultat. 
Artiklarna analyserades med stöd av Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2012). I första 
steget lästes de valda artiklarna igenom ett flertal gånger var för sig, för att öka 
förståelsen för vad varje artikel handlade om. I andra steget identifierades alla 
nyckelfynd i varje enskild studies resultatdel, vilket innebär att meningsbärande 
enheter som berörde kvinnors upplevelser av bröstcancer markerades. I steg tre 
gjordes en sammanställning av varje studies resultat som synliggjordes i en 
artikelmatris för att få en överblick över kvinnors upplevelser av bröstcancer. 
Studiernas resultat överfördes till ett nytt dokument för att lättare kunna analyseras 



och skapa teman (Friberg, 2012). I fjärde steget identifierades likheter och skillnader 
mellan de olika studiernas resultat med olika färger. Likheter sammanfördes och 
skapade nya övergripande teman. I steg fem presenterades de nya temana på ett tydligt 
och läsbart sätt i ett färdigt resultat (Friberg, 2012). Allt material granskades enskilt, 
nyckelfynden jämfördes sedan gemensamt för att inte missa relevanta upplevelser. 
Materialet sammanställdes sedan tillsammans för att öka trovärdigheten (Wallengren 
& Henricson, 2012). 

Forskningsetiska överväganden 

I Sverige regleras forskningsetik av två lagar, Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) och 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). När en 
litteraturöversikt genomförs behövs inget etiskt godkännande, dock ska den 
forskningsetiska frågan ändå beaktas och syftet till att den genomförs ska motiveras. 
Det är värdefullt att göra-gott-principen framhålls för att undvika att individer 
utnyttjas, såras eller skadas. Eventuella vinster bör ställas mot risker för att kunna 
eliminera risk för skada hos individen (Kjellström, 2012). I denna litteraturöversikt har 
därför endast etiskt godkända artiklar inkluderats. Viss förförståelse finns inom 
området bröstcancer då författarna har kommit i kontakt med dessa kvinnor under den 
verksamhetsförlagda utbildningen och genom sociala medier. Resultatet har 
sammanställts utan att personliga värderingar och förförståelse har fått styra då 
resultatet har fått tala för sig själv. Det har funnits en medvetenhet under arbetets gång 
att begränsningar i det engelska språket och metodologiska kunskaper har kunnat leda 
till eventuella feltolkningar av valda artiklar (Kjellström, 2012). Tolkningar och oklara 
upplevelser har gemensamt diskuterats under arbetets gång. 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier och nio underkategorier (Tabell 2).  

Tabell 2.  Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Beskedet förändrar livet 
 

Traumatiskt att få cancerbeskedet 

En osäker framtid 

Behandlingen förändrar livet En lång och svår väntan 
 
Rädsla inför behandlingen 

Förändrad kroppsbild 

Behov av information och stöd från 
vårdpersonal 
 

Livet med närstående förändras En börda för familjen 
 
Att känna sig övergiven 
 



Beskedet förändrar livet 

Traumatiskt att få cancerbeskedet  
Att få ett bröstcancerbesked upplevdes smärtsamt (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 
2008; Horgan, Holcombe & Salmon, 2011). Beskedet upplevdes som förvånande, 
dramatisk, omvälvande och chockerande (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 
2011; Lu, Lin, & Lee, 2010; Obeidat, Lally & Dickerson, 2012) eller kom som en 
obehaglig överraskning (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014) och beskrevs 
som ett känslomässigt trauma (Drageset et al., 2011). Att gå från frisk ena dagen till 
sjuk nästa upplevdes skrämmande och overkligt. Kvinnor upplevde känslor av stress, 
kris, förlamning och kaos i samband med beskedet (a.a.). Andra negativa psykologiska 
upplevelser som beskrevs var ångest, förnekelse (Beatty et al., 2008; Lu et al., 2010) 
och chock (Banning & Tanzeen, 2014; Beatty et al., 2008; Holmberg, 2014; Krigel et 
al., 2014; Obeidat et al., 2012; Vargens & Berterö, 2007). De upplevde även känslor av 
oro och rädsla vid beskedet, en oro kring vad som väntade dem och hur allvarlig 
diagnosen var samt om sjukdomen hunnit sprida sig (Beatty et al., 2008; Doumit, 
Saghir, Abu-Saad Huijer, Kelley & Nassar, 2010; Holmberg, 2014; Horgan et al., 2011; 
Lu et al., 2010; Obeidat et al., 2012; Vargens & Berterö, 2007). Vidare upplevde kvinnor 
oro och rädsla för döden. Diagnosen upplevdes som en nära döden-upplevelse och att 
det var slutet på deras liv (Banning & Tanzeen, 2014; Drageset et al., 2011; Horgan et 
al., 2011; Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 2015; Lu et al., 2010; Obeidat et al., 
2012; Vargens & Berterö, 2007). För några kvinnor var rädslan för att dö mer påtaglig 
än för andra då de haft familjemedlemmar som gått bort i cancer (Lu et al., 2010).  
 
Beskedet bidrog till att kvinnor kände sig ensamma (Lu et al., 2010), ledsna, upplevde 
tomhet (Banning & Tanzeen, 2014; Holmberg, 2014; Lu et al., 2010) och blev mentalt 
uttröttade (Banning & Tanzeen, 2014; Lu et al., 2010). I en studie av Holmberg (2014) 
beskrev kvinnor att de upplevde att de inte var sig själva längre och inte visste vem de 
var. De förlorade livsgnistan och lyckan över livet (Banning & Tanzeen, 2014). En 
känsla av hopplöshet att inte längre kunna hålla ihop sig själv uppstod (Beatty et al., 
2008). Andra kände ilska och vrede (Banning & Tanzeen, 2014; Beatty et al., 2008; 
Obeidat et al., 2012) och reagerade med kämpaglöd och en inställning att bekämpa 
sjukdomen (Banning & Tanzeen, 2014). 
 
Diagnosen gjorde kvinnor upprörda och arga på sig själva och sjukdomen (Banning & 
Tanzeen, 2014; Lally, Hydeman, Schwert, Henderson & Edge, 2012) och de upplevde 
starka känslor av skuld och anklagade sig själva för att ha fått bröstcancerdiagnosen 
(Beatty et al., 2008; Lally et al., 2012; Lu et al., 2010). De upplevde oro över att stress 
i första hand kunde ha orsakat cancern (Krigel et al., 2014). Det förde med sig tankar 
om att hade de bara gjort detta eller inte gjort detta så skulle de inte fått bröstcancer, 
exempelvis stressat mindre (Beatty et al., 2008; Krigel et al., 2014). Kvinnor upplevde 
sig förrådda av sina kroppar (Obeidat et al., 2012). Andra upplevde att de hade gjort 
allt rätt men ändå fått bröstcancer (Beatty et al., 2008). De ställde sig frågan varför just 
de fått sjukdomen och upplevde att det bara händer andra och inte dem (Horgan et al., 
2011; Lu et al., 2010; Obeidat et al., 2012). 

En osäker framtid 
I samband med beskedet uppkom också tankar om framtiden. Att inte veta hur 
framtiden skulle bli upplevdes påfrestande och gav upphov till känslor av rädsla och 
osäkerhet, vilket i sin tur ledde till utmattning. Kvinnor upplevde dödsångest över att 
inte veta om de skulle leva året ut (Drageset et al., 2011). Under sjukdomsperioden 



kopplade kvinnor vartenda symtom till att cancern kunde ha spridit sig vilket 
upplevdes stressande och de var ständigt på helspänn (Drageset et al., 2011; Lu et al., 
2010; Vargens & Berterö, 2007). De kände rädsla över att behöva skiljas från sina 
närstående, särskilt rädda var de för att dö ifrån sina barn och inte hinna se dem växa 
upp och gifta sig samt att inte hinna uppleva sina barnbarn (Banning & Tanzeen, 2014; 
Doumit et al., 2010; Drageset et al., 2011). Kvinnor upplevde oro över vem som skulle 
ta hand om deras barn om de skulle dö (Banning & Tanzeen, 2014) samt hur deras 
närstående skulle klara sig och gå vidare i livet efter deras bortgång (Krigel et al., 2014; 
Vargens & Berterö, 2007). I en studie av Jørgensen et al. (2015) framkom det att 
kvinnor upplevde oro och deras största bekymmer var om de skulle ha kvar sitt arbete 
efter sjukdomsperioden samt hur en eventuell arbetslöshet skulle påverka det sociala 
livet och inkomsten. Trots flera negativa upplevelser och tankar fanns det kvinnor som 
upplevde känslor av hopp och optimism för framtiden och överlevnad samt en 
möjlighet att undkomma en värre diagnos (Lally et al., 2012). I en studie av Drageset 
et al. (2011) framkom det att kvinnor trodde att om de överlevde sjukdomen så skulle 
de komma ut som en klokare och mentalt starkare person med en ny syn på livet.  

Behandlingen förändrar livet 

En lång och svår väntan 
Väntetiden till operation och behandling upplevdes som skrämmande, lång, hopplös 
och svår att uthärda. Att behöva vänta på operation och behandling upplevdes som en 
tortyr, som ett stort kaos. Under väntan upplevde kvinnor att de inte längre hade 
kontroll över sina känslor och drabbades av ångestattacker (Drageset et al., 2011; 
Jørgensen et al., 2015). Kvinnor var ledsna, skräckslagna och upplevde sig 
handlingsförlamade då de inte kunde ta sig samman och uttryckte väntan som det 
värsta de upplevt (Jørgensen et al., 2015). Kvinnor upplevde även oro över att inte bli 
kallade till operation, att bli bortglömda av sjukvården. Att få datumet för operationen 
lindrade både oron och ångesten och kvinnor upplevde en känsla av trygghet och 
kontroll (Drageset et al., 2011). Väntan på resultat gav upphov till känslor som ångest, 
oro och rädsla, kvinnor var nervösa över vad läkaren skulle meddela och det orsakade 
ett lidande (Drageset et al., 2011; Jørgensen et al., 2015; Krigel et al., 2014). Vidare 
upplevdes oro och rädsla över att cancern hunnit sprida sig under väntan på 
behandling och resultat (Drageset et al., 2011; Krigel et al., 2014; Lally et al., 2012). 
Trots negativa upplevelser kring väntan inför operation, behandling och resultat så 
framkom det i studien av Drageset et al. (2011) att det även fanns kvinnor som 
upplevde väntan som positiv då det gav tid att begrunda beskedet. 

Rädsla inför behandlingen 
Kvinnor upplevde rädsla och oro inför och i samband med behandling och andra 
undersökningar samt rädsla över att bli nedsövda (Banning & Tanzeen, 2014; Doumit 
et al., 2010; Drageset et al., 2011; Jørgensen et al., 2015; Lu et al., 2010; Vargens & 
Berterö, 2007). De var rädda och oroliga för smärta och vilka biverkningar 
behandlingen skulle ge samt om behandlingen skulle ta deras liv (Banning & Tanzeen, 
2014; Doumit et al., 2010; McCann et al., 2010; Lu et al., 2010; Vargens & Berterö, 
2007). Rädslan för biverkningar, ärr och att bli beroende av andra personer var så stark 
att några kvinnor inte ville genomgå behandling (Drageset et al., 2011; Krigel et al., 
2014; McCann et al., 2010). För några som genomgick behandling var det en tid som 
präglades av ångest och illamående (Banning & Tanzeen, 2014; Beatty et al., 2008). 
Trots svåra biverkningar upplevde kvinnor att behandlingen var något de var tvungna 
att genomgå för att undgå döden (Horgan et al., 2011).  



 
Kvinnor rapporterade att de upplevde trötthet och utmattning under 
behandlingsperioden och att det försämrade deras förmåga att utföra dagliga 
aktiviteter (Beatty et al., 2008; Holmberg, 2014; Krigel et al., 2014). Att gå fem trappor 
kunde upplevas som ett helt maratonlopp (Beatty et al., 2008). Kvinnor upplevde sig 
nedstämda över att inte orka med det de orkat göra tidigare på grund av tröttheten från 
behandlingen, de kände sig utmattade (Krigel et al., 2014). Tröttheten kopplades även 
till alla läkarbesök (Beatty et al., 2008; Krigel et al., 2014). Kvinnor upplevde att 
mycket tid gick till besök och behandlingar och de upplevde att de tappade kontrollen 
över små saker i vardagen, bland annat vad som hände hemma (Horgan et al., 2011). 
Kvinnor upplevde nedsatt livskvalitet och det skapade en känsla av hopplöshet på 
grund av de fysiska och mentala obehag behandlingen förde med sig (Beatty et al., 
2008; Lu et al., 2010). Andra kvinnor upplevde att behandlingen gjorde dem modigare, 
starkare och det ökade deras självförtroende (Horgan et al., 2011). 

Förändrad kroppsbild 
Behandling kunde leda till att kvinnor tappade håret, förlorade ett eller båda brösten 
samt att vikten förändrades (Beatty et al., 2008). Det förändrade kroppsutseendet 
resulterade i en upplevelse av en förändrad identitet och en förändrad självkänsla samt 
en sämre självskattad hälsa (Jørgensen et al., 2015; McCann, Illingworth, Wengström, 
Hubbard & Kearney, 2010; Santos, Ford, Dos Santos & Vieira, 2014). Kvinnor upplevde 
en känsla av att inte veta vem de var längre då kroppen förändrades (Beatty et al., 
2008). Oro kring att behöva ändra sin klädstil på grund av förlusten av ett bröst 
uttrycktes då de ansåg att klädstilen var en del av identiteten (Jørgensen et al., 2015). 
Kvinnor upplevde att kroppen var en viktig del av livet och att förlora bröstet upplevdes 
som mycket dramatiskt (Holmberg, 2014), skrämmande (Drageset et al., 2011), 
smärtsamt och upprörande. Kvinnor i en studie upplevde att förlora bröstet kunde 
jämföras med en katastrof (Doumit et al., 2010). De upplevde förlusten av bröstet som 
en stor saknad vilket orsakade ångest (Doumit et al., 2010; Jørgensen et al., 2015; Lally 
et al., 2012; Santos et al., 2014). Kvinnor var oroliga över att det skulle minska 
kvinnligheten och göra kroppen vanställd (Drageset et al., 2011; Jørgensen et al., 2015; 
Krigel et al., 2014; Vargens & Berterö, 2007). Upplevelsen av att behöva ta bort ett 
bröst varierade men i slutänden var det viktigaste att få bort all cancer (Drageset et al., 
2011). En studie visade att kvinnor hellre valde att ta bort hela bröstet för att vara säker 
på att cancern var borta (Obeidat et al., 2012). I en annan studie framkom det istället 
att kvinnor upplevde en känsla av att hellre dö än att ta bort bröstet (Jørgensen et al., 
2015). 
 
Att förlora håret var för några det värsta som kunde hända där kvinnor upplevde det 
som chockerande, smärtsamt och upprörande. De kände sig fula och mindre attraktiva, 
det gjorde dem ledsna (Doumit et al., 2010; McCann et al., 2010; Vargens & Berterö, 
2007). Känslan av att vara utan hår beskrevs som att vara naken och blottad och det 
skapade känslor av utsatthet och sårbarhet (Santos et al., 2014).  De upplevde oro över 
att hår- och bröstförlusten kunde påverka både det personliga och sociala livet 
(Vargens & Berterö, 2007) samt hur andra personer skulle se på dem (Drageset et al., 
2011). De var även oroliga över hur kroppsförändringen skulle påverka förhållandet 
med partnern och om det eventuellt skulle minska närheten och intimiteten (Drageset 
et al., 2011; Krigel et al., 2014; Lally et al., 2012). Kvinnor upplevde att bröstcancern 
förändrade sexlivet då kvinnligheten påverkades och de upplevde sig mindre attraktiva 
(Beatty et al., 2008; Jørgensen et al., 2015; Lally et al., 2012; Santos et al., 2014). De 



upplevde oro över att partnern skulle lämna dem på grund av de förändringar 
bröstcancern fört med sig (Santos et al., 2014). 

Behov av information och stöd från vårdpersonal 
Kvinnor upplevde brist på information och samverkan med interprofessionella team 
kring sin sjukdom och behandling. De upplevde sig vilsna då det inte fanns någon 
tydlig plan för deras behandling och huruvida de skulle bli friska eller inte, det skapade 
känslor av oro och rädsla. De upplevde förvirring över att inte veta vart de skulle vända 
sig och vem som ansvarade för vad i behandlingen (Krigel et al., 2014). Att inte få 
tydliga besked och inte vara delaktig i sin egen vård var ett stort lidande för kvinnor 
och skapade ångest och känslor av hjälplöshet och förlust av kontroll (Beatty et al., 
2008; Jørgensen et al., 2015). Det upplevdes betydelsefullt att få vara en del av sin egen 
behandling och de kvinnor som fick vara med och välja behandling var belåtna. Det 
fanns också de kvinnor som upplevde det som befriande när läkaren inte gav flera 
alternativ utan bestämde åt dem då all information om cancern upplevdes 
skrämmande (Beatty et al., 2008; Lally et al., 2012; Obeidat et al., 2012). 
 
Kvinnor upplevde ett stort behov av stöd och uttryckte sorg över bristen på stöd under 
behandling (Obeidat et al., 2012). De upplevde en känsla av ensamhet och mental 
trötthet och ville att vårdpersonalen skulle förstå vad de gick igenom under 
behandlingen och de biverkningar som följde (Beatty et al., 2008; Doumit et al., 2010; 
Holmberg, 2014; Lu et al., 2010). Även känslor av isolering infann sig under 
behandlingen då kvinnor upplevde att de övergivits av vårdpersonalen, de fick inte det 
stöd de behövde och kände sig ledsna och nedstämda (Beatty et al., 2008). Även de 
kvinnor som hade gott stöd från vårdpersonalen upplevde sig ensamma, de upplevde 
att de var ensamma i sin situation och det kunde ingen sätta sig in i (Holmberg, 2014; 
Lu et al., 2010). Den religiösa tron var ett stöd för några kvinnor och fick dem att känna 
lugn och fridfullhet, minskade känslan av ensamhet och ingav hopp (Banning & 
Tanzeen, 2014; Lally et al., 2012; Lu et al., 2010). Kvinnor upplevde även glädje över 
att det var återkommande personal som vårdade dem. Det blev kontinuitet i vården 
och de vågade öppna sig vilket sågs som mycket betydelsefullt (Jørgensen et al., 2015). 
Kvinnor kände tacksamhet till vårdpersonalen för allt stöd de fått genom 
sjukdomsperioden (Lu et al., 2010).  

Livet med närstående förändras 

En börda för familjen 
Kvinnor upplevde att cancern förändrade deras familjesituation och det skapade 
skuldkänslor (Horgan et al., 2011; Jørgensen et al., 2015; Krigel et al., 2014). Oro över 
att vara en börda för familjen uttrycktes (Banning & Tanzeen, 2014; Drageset et al., 
2011; Jørgensen et al., 2015; Krigel et al., 2014; Lu et al., 2010), de var oroliga över att 
vara en ekonomisk börda men även en börda då de inte längre klarade av att utföra de 
sysslor som de tidigare gjort (Jørgensen et al., 2015; Krigel et al., 2014). Kvinnor 
upplevde att de svek familjen på grund av den minskade orken och de upplevde sig som 
en otillräcklig mamma och fru (Jørgensen et al., 2015).  
 
Diagnosen framkallade oro och rädsla för hur närstående skulle reagera på beskedet. 
Kvinnor hade svårt att informera familjen om bröstcancern och valde att inte prata om 
sjukdomen för att skydda dem (Beatty et al., 2008; Drageset et al., 2011; Lally et al., 
2012; Vargens & Berterö, 2007). De var rädda för att diagnosen skulle tillfoga 
närstående smärta och oro, de kände skuld över att sjukdomen skulle leda till 



konsekvenser så som att de skulle må dåligt och vara ledsna, att inte längre orka med 
skola och arbete (Beatty et al., 2008; Drageset et al., 2011; Horgan et al., 2011; Lally et 
al., 2012). Kvinnor upplevde även rädsla och oro över att föra vidare sjukdomens 
genetiska anlag till sina barn och barnbarn. En känsla av att veta att det var de som 
startade sjukdomen i familjen skapade skuldkänslor (Doumit et al., 2010; Lally et al., 
2012; Lu et al., 2010). 

Att känna sig övergiven 
Kvinnor upplevde brist på förståelse från vänner och familj som inte genomgått 
bröstcancer själva vilket gjorde dem mycket ensamma (Banning & Tanzeen, 2014; 
Beatty et al., 2008; Krigel et al., 2014). Känslan av att ha övergivits av vänner som 
börjat dra sig undan skapade också känslor av ensamhet (Beatty et al., 2008). Kvinnor 
upplevde ett stort behov av socialt stöd och uttryckte sorg över saknaden av stöd från 
närstående (Obeidat et al., 2012). Kvinnor upplevde att om de visade känslor tyckte 
personer i deras omgivning att de var negativa och gnälliga vilket resulterade i en 
känsla av minskat stöd från närstående (Beatty et al., 2008). I en studie av Vargens och 
Berterö (2007) upplevde kvinnorna att bemötandet från närstående förändrades 
under sjukdomsperioden, de upplevde sig förminskade och diskriminerade och 
personer i omgivningen såg dem som funktionshindrade. Kvinnor upplevde sig 
stämplade som en sjukdom, som en dödsdömd och folk såg dem som smittsamma och 
tog avstånd (Banning & Tanzeen, 2014; Lally et al., 2012; Vargens & Berterö, 2007). 
Kvinnor ville inte definieras med sin cancer (Krigel et al., 2014). De ville leva ett så 
normalt liv som möjligt och bli igenkända som de kvinnor de alltid varit trots 
bröstcancern (Vargens & Berterö, 2007).  
 
Att få positiva kommentarer från närstående om att se frisk ut upplevdes påfrestande 
då de egentligen upplevde ohälsa (McCann et al., 2010). Det upplevdes även 
ansträngande att behöva hålla upp en fasad inför familj och vänner. Vidare upplevdes 
det betungande att folk runt omkring grät och tyckte synd om dem (Doumit et al., 2010; 
Obeidat et al., 2012). Dessutom upplevde kvinnor det som utmattande att ständigt 
behöva hålla närstående uppdaterade om sjukdomen, det skapade känslor av panik då 
de inte ville tänka på sjukdomen och slippa oönskad sympati från närstående (Drageset 
et al., 2011; Lally et al., 2012).  
 
Trots upplevelsen av brist på stöd från närstående kände kvinnor ändå tacksamhet till 
familj och vänner för det stöd de fått under sjukdomsperioden (Lu et al., 2010). Socialt 
stöd från familj och vänner var av stor betydelse och värderades högt av kvinnor, stödet 
gav motivation, uppmuntran och hopp till att bekämpa sjukdomen (Obeidat et al., 
2012).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt gjordes för att skapa en överblick över tidigare forskningsresultat 
och ge läsaren en objektiv och organiserad sammanfattning av den forskning som 
gjorts på det valda ämnet (Segesten, 2012). Syftet med litteraturöversikten var att 
beskriva kvinnors upplevelser av bröstcancer under sjukdomsperioden. Enligt 
Segesten (2012) stämmer kvalitativ metod bäst överens med valt syfte då denna metod 
syftar till att skapa förståelse för en person och dennes livssituation. Ursprungligen 
fanns ett annat syfte men då syftet var begränsat försvårade det sökningen och 



möjliggjorde inte tillräckligt med relevanta artiklar. Syftet ändrades och slutade som 
ovan nämnt.  
 
För att underlätta för läsaren att förstå resultatet i denna litteraturöversikt kunde en 
beskrivning av en kristeori ha hjälpt då krisreaktioner är vanligt vid besked om 
allvarliga sjukdomar så som bröstcancer (Ericson & Ericson, 2012a). Vid 
cancerupptäckten är diagnosbeskedet bara ett i en serie av traumatiska händelser 
under sjukdomsperioden. Operation eller strålbehandling är för många kvinnor väl så 
traumatiskt som upptäckten av tumören (Cullberg, 2006). Därför kan en kristeori ses 
som relevant kopplat till syftet.  
 
Artikelsökning genomfördes i databaserna CINAHL och PsycINFO. Att sökningen 
gjordes i flera databaser kan ses som en styrka och öka trovärdigheten då det täcker 
flera områden och ingen databas är heltäckande (Östlund, 2012). Samtidigt kan det ses 
som en begränsning att sökningen endast genomfördes i två databaser då flera hade 
kunnat resultera i fler relevanta artiklar. En annan begränsning kan vara att de flesta 
databaser är baserade på det engelska språket, vilket kan göra det svårt att hantera 
olika språkliga utmaningar för den person som inte har engelska som modersmål 
(Östlund, 2012). Det kan ses som en nackdel då det försvårar val av sökord och tolkning 
av begrepp. Ordet ”experience” kan ha flera innebörder såsom upplevelse, erfarenhet 
och vana. Enligt Östlund (2012) är vetenskapligt material en färskvara och genom att 
endast ha använt artiklar från år 2006 och framåt blev resultatet mer aktuellt och 
baserat på den senaste forskningen. Det kan samtidigt ses som en begränsning då flera 
relevanta artiklar kan ha exkluderats. För att säkerställa kvalitén i litteraturöversikten 
användes endast artiklar som var peer reviewed (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011; 
Karlsson, 2012). Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten kom från Australien, 
Brasilien, Danmark, Libanon, Norge, Pakistan, Storbritannien, Taiwan, Tyskland och 
USA. Studier från olika länder skapar ett internationellt perspektiv av hur kvinnor i 
olika länder upplever det att få bröstcancer och exkluderar inte olika kulturella 
skillnader. Något som kan ha påverkat resultatet var att kvinnorna i studierna hade 
olika stadium av bröstcancer vilket kan ha påverkat upplevelserna under 
sjukdomsperioden.   
 
De artiklar som föll ut till resultatet kvalitetsgranskades via granskningsprotokoll 
framtaget av Avdelning för Omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 1). 
Kvalitetsgranskning säkerställer kvaliteten på artiklarna och stärker trovärdigheten. 
Granskningen har utförts gemensamt i gruppen vilket stärker trovärdigheten och 
tillförlitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). Efter granskning kvarstod 14 
kvalitativa artiklar varav två hittades genom manuell sökning. Manuell sökning gjordes 
för att utöka sökningen och för att inte gå miste om relevanta artiklar. Resultatet 
analyserades med stöd av Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2012), då denna modell 
är välkänd och beprövad. Vid analysen lästes artiklarna igenom enskilt ett flertal 
gånger och nyckelfynd markerades, för att sedan gemensamt diskutera, jämföra och 
sammanställa innehållet i artiklarna för att öka trovärdigheten. Det gjordes för att inte 
gå miste om relevanta upplevelser som svarade mot syftet (Wallengren & Henricson, 
2012). Att två artiklar använts i resultatet fastän att deltagarna inte enbart var kvinnor 
med bröstcancer skulle kunna ha minskat trovärdigheten och pålitligheten, då det kan 
vara svårt att garantera att det endast är kvinnornas upplevelser som tagits upp i 
litteraturöversiktens resultat. I dessa två artiklar inkluderades även sjukvårdspersonal 
och volontärer. Dock var det lätt och tydligt att särskilja på det olika gruppernas 
upplevelser då det framkom tydligt vem som upplevde vad och därför ansågs det inte 



minska trovärdigheten och pålitligheten. Arbetets trovärdighet och pålitlighet har även 
stärkts genom att handledare och kurskamrater kontinuerligt läst, diskuterat och 
kritiskt granskat materialet (Wallengren & Henricson, 2012). Genom arbetets gång har 
det funnits begränsningar i det engelska språket som eventuellt kan ha lett till 
feltolkningar av valda artiklar vilket kan ses som en svaghet för resultatet. Det har även 
funnits en viss förförståelse under arbetets gång på grund av tidigare personliga 
erfarenheter, men det anses inte ha påverkat resultatet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att bröstcancerbeskedet ger upphov till flera känslor hos kvinnor kring 
vad diagnosen innebär, vad som väntar dem och hur allvarlig diagnosen är. 
Bröstcancerdiagnosen upplevs som en nära döden-upplevelse och att det är slutet på 
livet. Att diagnosen bröstcancer kopplas med döden stärks av en studie av Vickberg 
(2001). Vidare beskriver Fu, Xu, Liu och Haber (2008) i sin studie att 
bröstcancerbeskedet upplevs chockerade, överraskade och skrämmande och ger 
upphov till känslor som rädsla, stress, oro, ångest, depression och sorg, vilket också 
framkommer i resultatet. Liknande upplevelser framkommer hos kvinnor som fått 
någon form av gynekologisk cancer. I studien av Akyüz, Güvenç, Üstünsöz och Kaya 
(2008) beskrivs cancerbeskedet som en stor chock och även de förknippar diagnosen 
med döden. Att få en cancerdiagnos innebär att gå från frisk till sjuk. Det är därför 
värdefullt att sjuksköterskan har kunskap om transitionsprocessen och är medveten 
om var i processen kvinnan befinner sig samt är medveten om reaktioner som kan 
uppstå i samband med cancerbeskedet för att kunna ge stöd i en omvälvande situation. 
Genom att ta tillvara på kvinnans beskrivning och utgå från hennes vilja och behov kan 
sjuksköterskan bidra till ökat välbefinnande, hälsa, hopp och mening samt minska 
lidande hos kvinnan (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Kristenson Uggla, 2014; 
Schumacher & Meleis, 1994; Socialstyrelsen, 2015; Svensk Sjuksköterskeförening, 
2010b).   
 
Cancerbeskedet skapar tankar om framtiden. Tankar om att behöva skiljas från 
närstående och hur närstående ska hantera deras eventuella död samt hur sjukdomen 
påverkar deras arbetsliv. I en studie gjord på kvinnor med gynekologisk cancer samt 
en studie gjord med personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom framkommer det 
att tröttheten som sjukdomen för med sig styr det dagliga livet. Deltagarna uppger att 
de är tvungna att gå ner i tid eller tvingas sluta arbeta helt till följd av sjukdomen 
(Sekse, Hufthammer & Vika, 2015; Stridsman, Lindberg, & Skär, 2014). Resultatet 
visar att kvinnor upplever oro över om de ska ha kvar sitt arbete efter 
sjukdomsperioden samt hur det ska påverka ekonomin och denna oro bekräftas av de 
ovanstående studierna. Vidare visar resultatet att kvinnor är rädda för att behöva 
skiljas från sina familjer och inte hinna se sina barn växa upp. De är även oroliga för 
hur deras närstående ska klara sig efter den eventuella bortgången. Resultatet styrks 
av Hall, Legault och Côté (2010) där det framkommer att även personer med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom upplever oro över hur närstående ska hantera döden och klara 
sig efter den sjukes bortgång. Vid existentiella frågor och funderingar om framtiden 
kan det vara nödvändigt att blanda in andra professioner såsom kurator. 
Interprofessionell samverkan kring den vårdsökandes behov och vård är en del av det 
personcentrerade förhållningssättet. För att kunna erbjuda god vård krävs det att 
professionerna känner till varandras kompetensområden och har möjlighet att 
samverka (Headrick, Wilcock & Batalden, 1998).  
Väntetiden väcker känslomässiga reaktioner och ger upphov till negativa upplevelser, 
men väntetiden upplevs också positiv då det ger tid att begrunda beskedet. Osäkerhet, 



oro, rädsla för döden, brist på kontroll och ångest är känslor som beskrivs i samband 
med väntan på behandling och resultat i en studie av Khatri, Whiteley, Gullick och 
Wildbore (2012) gjord med personer med mag- och tarmcancer. Precis som i resultatet 
beskrivs väntan även som lång och svår att uthärda. Moene, Bergbom och Skott (2006) 
menar att sjuksköterskan är ett värdefullt stöd genom att vara närvarande och lyhörd. 
Genom att uppmuntra den vårdsökande att prata om sina känslor kan sjuksköterskan 
lindra vårdsökandes oro och ångest inför behandling, operation och resultat.  
 
Behandling och undersökningar påverkar den fysiska och mentala hälsan och ger 
upphov till en rad olika känslor. Kvinnor upplever att behandlingen är krävande och 
att den tar mycket tid från vardagen, vilket försämrar förmågan att utföra dagliga 
aktiviteter. Resultatet styrks av en studie gjord av Tsai, Lin, Chao och Lin (2010) som 
beskriver att trötthet är den mest påfrestande och intensiva biverkningen under 
behandling. Kvinnan får omprioritera sin livsstil genom att arbeta mindre och kan inte 
utföra de vardagssysslor hon gjort tidigare på grund av att hon behöver mer tid för 
återhämtning. Hon upplever känslomässig stress över både kroppsliga och mentala 
förändringarna samt att inte kunna bibehålla sitt tidigare liv. I en annan studie gjord 
av Costa-Requena, Rodríguez och Fernández Ortega (2012) framkommer det att 
kvinnor upplever rädsla och osäkerhet i samband med bröstcancerbehandlingen. 
Samma upplevelser framkommer i en studie av Akyüz et al. (2008) gjord på kvinnor 
med gynekologisk cancer. Det framkommer även att kvinnor är rädda för smärta, 
illamående, kräkning och trötthet vilket resultatet också visar. Det är därför 
betydelsefullt att sjuksköterskan är lyhörd för dessa upplevelser och informerar om 
eventuella biverkningar som behandlingen kan orsaka samt låta kvinnan få vara 
delaktig i besluten av sin egen vård och behandling för att minska onödigt lidande 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). 
 
Ett förändrat kroppsutseendet påverkar kvinnors upplevelse av självkänsla, identitet 
och självskattad hälsa. Kroppen är en viktig del av livet och den kroppsförändring som 
uppstår skapar känslor kring hur det ska påverka förhållandet, närheten och 
intimiteten med partnern. I en studie av Honkala och Berterö (2009) där kvinnor fått 
stomi på grund av en tarmsjukdom upplevs liknande känslor. Kvinnor i studien 
upplever sig mindre attraktiva och känner sig annorlunda på grund av det förändrade 
kroppsutseendet och den förändrade kroppsuppfattningen. Det kan leda till försämrad 
självkänsla och avståndstagande från sin egen kropp, men även påverka det sociala 
livet och intimiteten med sin partner. En öppen och lyhörd relation mellan 
sjuksköterskan och kvinnan skapar ett ömsesidigt och tryggt förhållande där kvinnan 
kan ventilera sina känslor. En fungerande relation är betydelsefullt i ett 
personcentrerat förhållningsätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010b; 
Socialstyrelsen, 2014c).  
 
Stöd och information från vårdpersonal under behandling är av stor betydelse. Bristen 
på stöd och information upplevs som ett stort lidande och skapar många känslor. I en 
studie av Landmark och Wahl (2002) framkommer det att kvinnor som fått 
bröstcancer upplever brist på stöd och information från vårdpersonal. De upplever 
förvirring över att inte veta vart de ska vända sig och vem som har ansvar för 
behandlingen, vilket även framkommer i resultatet. Vidare framkommer det i 
resultatet att behovet av information varierar. Några kvinnor vill veta mycket om sin 
sjukdom och behandling samt vara delaktiga medan andra känner lättnad över att låta 
läkaren bestämma, vilket också styrks av Weaver (2009).  I studien av Landmark och 
Wahl (2002) framkommer det även att kvinnor upplever det som skrämmande när allt 



ansvar och val av behandling läggs på dem själva. Weaver (2009) anser att 
sjuksköterskan bör vara medveten om att kvinnor med bröstcancer är olika och inte 
har samma behov av information. Alla kvinnor är inte alltid mottagliga för 
informationen som ges, därför är det värdefullt att sjuksköterskan tar hänsyn till den 
rådande situationen och ger både muntlig och skriftlig information (Socialstyrelsen, 
2007). För att kunna ge rätt stöd till kvinnan bör sjuksköterskan enligt Alharbi, 
Carlström, Ekman, Jarnebom och Olsson (2014) ge vård ur ett personcentrerat 
perspektiv, vilket gör att kvinnan känner sig sedd och sjuksköterskan ser henne som 
en människa och inte som en sjukdom. Med rätt stöd från sjuksköterskan kan kvinnor 
bättre hantera sjukdomens och behandlingens konsekvenser samtidigt som deras egen 
motivation till att vara delaktiga i vård och behandling stöds och stärks.  
 
Resultatet visar att sjukdomen skapar skuldkänslor hos kvinnor. Upplevelser av att 
vara en börda och att skada, såra eller svika familjen beskrivs. Resultatet stärks av 
McPherson, Wilson & Murray (2007) som gjort en studie med personer med obotlig 
cancer. I studien framkommer det att deltagarna upplever en känsla av att vara en 
börda vid olika tillfällen. En känsla av att vara en börda kunde uppstå när närstående 
tvingades utföra sysslor som den sjuke normalt sett brukade göra och var tvungen att 
ta ledigt från arbetet för att kunna vara hemma och hjälpa till. Det resulterade i en 
ekonomisk förlust för familjen och ledde till skuldkänslor. Deltagarna upplever att de 
sviker familjen på grund av den nedsatta orken och de upplever sig som en otillräcklig 
förälder och partner vilket skapar känslor av skuld. I en studie gjord av Berterö, 
Vanhanen och Appelin (2008) med personer med lungcancer beskrivs att den sjuke 
ofta undanhåller information om sjukdomen från närstående. Det görs för att skydda 
närstående och för att inte tillfoga smärta som kan leda till konsekvenser för familjen, 
vilket också framkommer i resultatet. En bröstcancerdiagnos påverkar inte bara 
kvinnan utan även närståendes livssituation förändras (Arman & Rehnsfeldt, 2002). 
Som sjuksköterska är det därför värdefullt att våga bemöta frågor som uppkommer 
både från kvinnan och närstående samt se dem som en enhet då de påverkar varandra 
ömsesidigt (Walker, 1997).  
 
Bemötande från närstående förändras under sjukdomsperioden. Brist på förståelse 
och stöd beskrivs och skapar många känslor. Stödet från närstående värderas högt och 
är av stor betydelse. Resultatet styrks av studien gjord av Berterö, Vanhanen och 
Appelin (2008) där det framkommer att stöd från närstående är mycket betydelsefullt, 
emotionellt stöd i form av att ha någon att prata med samt stöd med vardagssysslor. 
Vidare visar en studie av Thornton et al. (2013) att cancern skapar ett avstånd mellan 
den vårdsökande och dess närstående. Närstående förstår inte hur det är att få en 
cancerdiagnos och vad det för med sig. Bristande förståelse från närstående leder till 
att den sjuke inte får det stöd hon är i behov av och leder till känslor av ensamhet som 
också beskrivs i resultatet. På vilket sätt närstående kan stödja och om vårdsökande 
kan ta emot stödet beror på hur relationerna och kommunikationen i familjen ser ut. 
Ibland kan familjen behöva stöd från vårdpersonal med att stärka kommunikationen 
sinsemellan och det är därför bra att sjuksköterskan känner till hur den vårdsökandes 
relationer med närstående ser ut (Lidell, 2002). Närstående inkluderas i den 
personcentrerade vården eftersom ohälsa eller sjukdom sällan påverkar endast 
individen utan även det sociala nätverket som bidrar till att göra kvinnan till den hon 
är. Genom att ta del av hennes livsberättelse kan sjuksköterskan identifiera vilka 
närstående som är betydelsefulla för den sjuke kvinnan (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010a). 



Slutsatser 

Kvinnorna beskrev att starka upplevelser och känslor uppkom under hela 
sjukdomsperioden och att få en bröstcancerdiagnos påverkade hela vardagen. 
Kvinnorna kände sig ensamma och fick inte det stöd och information de behövde. För 
att kvinnorna skulle orka ta sig igenom hela sjukdomsperioden krävdes stöd från 
vårdpersonal och närstående. På grund av bristande information upplevde kvinnorna 
väntetiden som lång och outhärdlig. De var oroliga över att bli bortglömda av vården 
och kände sig inte sedda. Även närstående behövde stöd och information, diagnosen 
påverkade omgivningen i kvinnans närhet. Det framkom att kvinnorna upplevde 
personer i omgivningen som oförstående och det var påfrestande att se sina närstående 
må dåligt och att de inte kunde hantera situationen. Kontinuitet i vården i form av 
återkommande personal var betydelsefull för kvinnorna, det hjälpte dem att våga 
öppna upp sig och prata om tankar och känslor.   

Vidare forskning 

Då litteraturöversikten visar att kvinnor upplever bristande stöd och information från 
personer i omgivningen är det av vikt att vidare ta reda på vilken typ av information 
kvinnor behöver under sjukdomsperioden och hur detta bör studeras. Det 
framkommer även att kvinnor upplever att närstående inte har tillräckligt med 
kunskap och information om sjukdomen vilket leder till avståndstagande, 
missförstånd och brist på stöd från närstående. Därför är det betydelsefullt att forska 
vidare på närståendes upplevelser av hur det är att leva med någon som insjuknat i 
bröstcancer, då sjukdomen inte bara påverkar den som fått sjukdomen utan även den 
närmaste omgivningen.  

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten bidrar till en ökad kunskap och förståelse för hur kvinnor 
upplever det att få och leva med bröstcancer. Vidare förväntas också resultatet ge 
kunskap om möjligheter till fler strategier för sjuksköterskan i mötet med kvinnor som 
fått diagnosen. Genom att ha kunskap om kvinnors upplevelser och behov vid 
sjukdomen kan sjuksköterskan möjliggöra för en personcentrerad omvårdnad. Med 
rätt stöd från sjuksköterskan kan kvinnor hitta strategier för att lättare kunna hantera 
sin sjukdom och de konsekvenser bröstcancern för med sig i vardagen.  
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identitetsförlust, att bli 
behandlad som en person 
samt att vara en del av 
systemet.  

 

 

1603014 

* Krigel, S., Myers, J., 
Befort, C., Krebill, H., & 
Klemp, J. (2014). 
Cancer changes 
everything!’ Exploring 
the lived experiences of 
women with metastatic 
breast cancer. USA 

Syftet med studien var att 
undersöka upplevelser 
hos kvinnor med 
metastaserad 
bröstcancer. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer i fyra 
fokusgrupper.  

 

15 kvinnor 
mellan 32-75år.  

Deltagarna beskrev 
utmaningar som att leva med 
osäkerhet, till en följd av 
bristande information om 
behandlingsalternativ och 
symtombehandling samt en 
känsla för det okända i 
samband med prognos och 
överlevnad. Stora 
orosmoment var 
rollförändringar, förändrade 
relationer och självbild. 

160302 

Lally, R., Hydeman, J., 
Schwert, K., Henderson, 
H., & Edge, S. (2012). 
Exploring the first days 
of adjustment to cancer: 
a modification of 
acclimating to breast 
cancer theory. USA 

Syftet med studien var att 
utöka vad som sedan 
tidigare varit känt om 
upplevelsen innan 
behandling, samt tankar 
och beteenden hos 
kvinnor som 
diagnostiserats med 
bröstcancer.  

Kvalitativ studie. 
Grundad teori 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

26 kvinnor 
mellan 39-81år. 

Tre huvudteman 
identifierades: att överleva 
situationen, ta kontroll samt 
växa som person. 

1603015 

 



Lu, M., Lin, H., & Lee, 
M. (2010). The 
experiences among 
older Taiwanese women 
facing a new diagnosis 
of breast cancer. Taiwan 

Syftet med studien var att 
undersöka hur äldre 
taiwanesiska kvinnor 
upplevde 
bröstcancerdiagnosen. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

14 kvinnor 
mellan 65-91år. 

Fem huvudteman 
identifierades: fördröjning att 
söka medicinsk hjälp, 
påverkan som orsakas av den 
första diagnosen, att möta 
hotet från cancern samt dess 
behandling, kampen mot 
sjukdomen och leva med 
bröstcancer. 

160303 

McCann, L., 
Illingworth, N., 
Wengström, Y., 
Hubbard, G., & 
Kearney, N. (2010). 
Transitional 
experiences of women 
with breast cancer 
within the first year 
following diagnosis. 
Storbritannien. 

Syftet med studien var att 
undersöka 12 kvinnors 
upplevelser av 
bröstcancer under det 
första året efter 
diagnosen.  

Kvalitativ 
longitudinell 
studie med 
djupgående 
intervjuer vid 3 
tillfällen under 
första året efter 
diagnosen. 

12 kvinnor 
mellan 31-85år. 

Två huvudteman 
identifierades: identitets 
transition - att gå från hälsa 
till sjukdom samt 
transitionen att gå vidare i 
livet - att leva med 
bröstcancer och gå vidare. 

160228 

Obeidat, R. F., Lally, R. 
M., & Dickerson, S. S. 
(2012). Arab American 
Women's Lived 
Experience With Early-
Stage Breast Cancer 
Diagnosis and Surgical 
Treatment. USA. 

Syftet med studien var att 
få en ökad förståelse av 
hur arabiska kvinnor 
upplever bröstcancer och 
dess behandling.  

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

10 kvinnor 
mellan 42-84år. 

Fem huvudteman 
identifierades: bröstcancer 
som livshotande sjukdom, 
bröstcancer relaterat till tro, 
söka information om sin 
diagnos och behandling, lita 
på att sjukvårdspersonalen 
tar rätt behandlingsalternativ 
och beslut samt tillgång till 
socialt stöd. 

160306 

 



Santos, D. B., Ford, N. 
J., Dos Santos, M. A., & 
Vieira, E. M. (2014). 
Breast cancer and 
sexuality: The impacts 
of breast cancer 
treatment on the sex 
lives of women in brazil. 
Brasilien. 

Syftet med studien vara 
att undersöka hur 
brasilianska kvinnors 
sexuella liv påverkades av 
bröstcancerdiagnosen 
och behandlingen.  
 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer, 
och/eller 
tematiskgrupp 
och fokusgrupper.  

36 kvinnor 
mellan 36-76år.  

Fyra huvudteman 
identifierades: bröstcancer 
som en livshotande 
upplevelse, brasiliansk 
sexuell kultur, oro kring 
effekterna av 
bröstcancerbehandling samt 
sexuella ideal och effekterna 
av bröstcancer och dess 
behandling. 

160314 

Vargens, O., Berterö, C. 
(2007). Living with 
breast cancer: its effect 
on the life situation and 
the close relationship of 
women in Brazil. 
Brasilien. 

Syftet med studien var att 
identifiera och beskriva 
kvinnors upplevelser av 
hur bröstcancern 
påverkar deras 
kroppsuppfattning och 
intima relationer. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie med 
intervjuer. 

11 Brasilianska 
kvinnor över 
18år.  

Fyra huvudteman 
identifierades: få en positiv 
inställning till livet, bli 
erkänd som en 
kvinna med specifika behov, 
kroppsuppfattning/självbild 
samt strävan efter att 
dölja. 

160302 

* Artiklar som hittades vid manuell sökning 

 


