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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är i dag den vanligast förekommande cancersjukdomen som beräknas 

drabbas en tredjedel av Sveriges kvinnor. Detta är en potentiellt livshotande sjukdom vilket 

innebär att de flesta av de drabbade kvinnorna kommer att genomgå en omvälvande upple-

velse med lång tid av behandlingsåtgärder. Bröstcancersjukdom innebär att livssituationen 

förändras vilket kan medföra att kvinnans hela trygghet blir annorlunda. När livet drastiskt 

omskapas kan kvinnans totala livskvalitet sättas i obalans. Studier som undersöker hur kvin-

nor upplever livskvalitet och hur den förändras i samband med att de drabbas av bröstcancer 

är betydelsefulla ur flera perspektiv. Kunskap om hur kvinnor med bröstcancersjukdom upp-

lever sin livssituation och livskvalitet är viktig information för att säkerställa och förbättra den 

vård och stöd som erbjuds henne. Syfte: Syftet med studien är att kvantitativt undersöka 39 

kvinnor diagnostiserade med bröstcancer och deras självskattade livskvalitet utifrån två per-

spektiv. Det första perspektivet har varit att jämföra kvinnornas självskattade livskvalitet mot 

kvalitativa resultat som sedan tidigare är presenterat. Det andra perspektivet har varit att kvan-

titativt undersöka hur kvinnornas livskvalitet förhåller sig mot de olika kombinationerna av 

behandlingsåtgärder. Metod: Föreliggande studie bygger på ett ursprungsprojekt där ett pati-

entmaterial inhämtades under åren 2004 – 2009. Detta ursprungsprojekt har resulterat i kvali-

tativa delstudier som blivit presenterade i artikelform och i en avhandling. Med föreliggande 

studie kompletteras dessa resultat med ett kvantitativt perspektiv. Det kvantitiva materialet är 

behandlat med Microsoft Excel. Urvalsgruppen omfattar 39 kvinnor som under 2005 behand-

lats för primär bröstcancer vid Umeå sjukhus strålbehandlingsavdelning. Resultat: I delfråga 

ett konstateras att de kvantitativa resultaten väl överensstämmer med resultaten som framgår 

av den kvalitativa undersökningen. Bland de bröstcancer drabbade kvinnorna framträder fyra 

kategorier vilka 24 månader efter diagnos upplever sin livskvalitet som antingen bättre, oför-

ändrad, förändrad men inte till det sämre eller att de upplever sin livskvalitet som sämre. Vid 

den andra delfrågan framkommer det att kvinnornas olika kombinationer av behandlingsåtgär-

der har betydelse för kvinnornas upplevda livskvalitet. Fler former av behandlingar har med-

fört att kvinnorna mår sämre än de kvinnor som tar emot färre behandlingar. Diskussion: Re-

sultaten i denna studie visar att tidigare kvalitativa resultat och att de föreliggande kvantitativa 

resultaten är överensstämmande. Det framgår även att kvinnor som genomgår mer omfattande 

behandlingsåtgärder upplever svårare förändringar vad det gäller den aktuella livskvaliteten 

och hur den förändras över tid. Vad det gäller de båda delfrågorna framgår det att den största 

förändringen i livskvalitet framträder under det första året fram till det andra året efter dia-

gnos. 

Sökord/Nyckelord: Bröstcancer, livskvalitet, kvantitativt perspektiv, behandlingsåtgärder, 

förändring över tid. 

Keywords: Breast cancer, quality of life, quantitative perspektiv, treartment, changes over 

time. 
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Introduktion 

Inledning  

När vi hör talas om cancer, i dess hela begrepp, påverkas de flesta av oss. Vi berörs därför att 

så många på ett eller annat sätt har någon form av erfarenhet av sjukdomen. Enligt Cancerfon-

dens beräkningar drabbas ca 55 000 personer i Sverige varje år av cancer och av dessa är mer 

än 7 000 bröstcancerdiagnoser.  En av tre personer kommer någon gång under sin livstid att bli 

sjuk i cancer och bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor (Socialsty-

relsen & Cancerfonden, 2013). Detta innebär att det är 15 till 20 kvinnor som dagligen får be-

skedet att de drabbats av bröstcancer (Cancerfonden, 2014, ). Många kvinnor runt om i världen 

har således personliga erfarenheter av bröstcancer antingen i form av att själv vara drabbad eller 

genom att vara anhörig till någon med bröstcancer. 

I dag får ca 10 miljoner människor årligen en cancerdiagnos och ca 6 miljoner människor dör 

till följd av sin cancer. WHO förutspår att cancerdiagnoserna kommer att öka med ca 50 procent 

de närmaste 20 åren. Prognosen för att tillfriskna vid bröstcancer har förbättrats avsevärt. Sedan 

1970-talet har överlevnadsstatistiken hos kvinnor i Sverige som lever fem år efter bröstcancer-

diagnos ökat från cirka 48 procent till cirka 70 procent. Denna ökning tros bero på förbättrad 

behandling och nya metoder för att uppnå en tidigare diagnos och då framförallt med hjälp av 

screening, det vill säga mammografi (Socialstyrelsen & Cancerfonden 2013). I årets upplaga 

av WHO:s cancerrapport bekräftar de att dödligheten hos bröstcancerpatienter minskat med ca 

30 procent. Tack vare relativt goda överlevnadsprognoser räknar WHO med att det i dag finns 

ca 3,46 miljoner kvinnor diagnostiserade med bröstcancer som fortfarande lever efter fem år. I 

Europa beräknas överlevnadschansen vara 72,5 procent efter fem år (WHO, 2014). 

I och med att allt fler människor kommer att drabbas av cancer, samtidigt som behandlingsme-

toderna förbättras och fler överlever, befinner samhället sig i en situation där ett växande behov 

av resurser, stöd och kunskaper behövs för att möta det ökade behovet av god rehabilitering. 

En viktig källa för denna kunskap ligger i patientens egen upplevelse av hur livet förändras vid 

en cancerdiagnos.  

Föreliggande studie bygger på ett patientmaterial som samlades in under åren 2004-2009 i ett 

projekt rörande kvinnor med primär bröstcancer och deras upplevelser och väg tillbaka till ar-

bete och vardag. Undersökningen grundade sig på intervjuer med 39 kvinnor med bröstcancer 

vilka har studerats konsekutivt och longitudinellt för att undersöka betydelsen av bröstcancer i 
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ett livssammanhang (Lilliehorn, 2013). När intervjuerna genomfördes fick kvinnorna även fylla 

i ett frågeformulär där de själva skattade sin livstillfredställelse utifrån åtta livsarenor. Denna 

uppsats baseras på utfallet av detta frågeformulären och syftar att ge ett kompletterande per-

spektiv till Lilliehorns (2013) kvalitativa analys av projektets intervjuer.  

Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka hur kvinnor med bröstcancer bedömer sin samman-

tagna livskvalitet utifrån vardagens olika arenor från tid innan insjuknande till 24 månader efter 

avslutad sjukhusbunden primärbehandling. 

Delfrågor: 

1. Hur förändras kvinnornas egen bedömning av sin livskvalité, från tiden före insjuk-

nande fram till 24 månader efter diagnos, i jämförelse med de kvalitativa resultat som 

framkommer i projektet? (Lilliehorn, 2013) 

2. Hur förändras kvinnornas livskvalitet, från tiden före insjuknande fram till 24 månader 

efter diagnos, utifrån vilka behandlingsåtgärder som respektive kvinna mottagit? (Sa-

lander, Lilliehorn, Hamberg & Kero, 2011) 

 

Bröstcancer ur ett kliniskt perspektiv 

Cancer är ett samlings ord för ca 200 olika sjukdomar. Det som är gemensamt för samtliga 

cancerformer är att det sker en okontrollerad celldelning av sjuka celler och att de till slut bildar 

en tumör. En av dessa undergrupper är cancertypen bröstcancer (Cancerfonden, 2013). 

Bröstcancer kan uppträda på flera olika sätt, allt från en långsam tillväxt där det saknas sprid-

ningsförmåga till en cancerform med tillhörande snabb tillväxt. Vid den andra formen har sjuk-

domen redan vid diagnostillfället hunnit sprida sig till andra vävnader. Bröstcancer är alltså ett 

samlingsnamn för elakartade (maligna) tillstånd i bröstvävnaden (Landberg & Malina, 2004). 

För många kvinnor är prognosen god och det finns bra möjligheter för patienter med bröstcan-

cer att överleva lång tid efter primärbehandlingen. Risken för återfall är som störst de närmsta 

fem åren efter diagnos, men risk för sena återfall finns då ändå kvar. Det finns flera kliniska 

studier och rapporter som visar att med tidig upptäckt och rätta behandlingsåtgärder har många 

kvinnor goda förutsättningar att överleva (Fernö, 2004; Cancerfonden, 2013; Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2013; WHO, 2014). 
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Diagnosticering 

Vid misstanke om bröstcancer ska en kvinna erbjudas mammografi. Detta är en form av sekun-

där cancerprevention. I dag bör kvinnor som är över 30 år med symtom från bröstet få en mam-

mografiundersökning. Även yngre kvinnor som bedöms ha riskfaktorer bör erbjudas undersök-

ningen med ett tätare undersökningsintervall (Andersson, 2004). De riskfaktorer som nämns är 

arvsanlag, tidig pubertet, sent klimakterium, hormonbehandlingar (framförallt östrogen), tidiga 

generationens användning av p-piller, fetma, alkoholanvändning och stor andel bröstvävnad. 

Den ärftliga faktorn bedöms finnas med i ca fem till tio procent av samtliga fall av bröstcancer 

och räknas som en direkt riskfaktor (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). 

I dag diagnostiseras bröstcancer med huvudsakligen tre olika moment som kallas trippeldia-

gnostik vilket består av klinisk undersökning, bilddiagnostik (mammografi och/eller ultraljud) 

och nålbiopsi (vävnadsprov) (Andersson, 2004; Socialstyrelsen & Cancerfonden 2013).  Om 

utredningen visat bröstcancer, är den primära behandlingen kirurgi och därefter tilläggsbehand-

ling, så kallad adjuvant behandling, vilket innebär strål-, hormonell- och cytostatikabehandling 

i olika kombinationer (Jönsson, 2004). 

Behandling och biverkningar 

Operation 

Vid kirurgi sker antingen lumpektomi, vilket innebär att tumören och omkringliggande vävnad 

avlägsnas men att själva bröstet sparas, eller med en mastektomi, där hela bröstet avlägsnas 

(Jönsson, 2004). I dag finns goda möjligheter att återskapa ett opererat bröst med hjälp av 

plastikkirurgi (Sandelin & Wickman, 2004; Cancerfonden, 2013).  

Strålbehandling 

Efter kirurgi, främst där bröstet bevaras men även då hela bröstet är borttaget, ges vanligen 

strålbehandling mot själva bröstet och ibland även mot lymfkörtlarna i bröstets närhet. Syftet 

med strålbehandlingen är att minska risken för att en ny tumör ska bildas eller att de eventuella 

cancerceller som kan finnas kvar ska förstöras. Strålbehandlingen brukar påbörjas ca två till 

fem månader efter operationen och pågrår under ca fem veckor. Några generella biverkningar 

brukar inte förekomma men vissa patienter kan uppleva viss trötthet (Rutquist, 2004). 

Hormonell behandling  

Endokrin behandling innebär att hormonell behandling ges. Detta ges till patienter vars bröst-

cancer är hormonberoende (Rutquist, 2004). Enligt Cancerfonden är mellan 70 och 80 procent 



 

7 
 

av alla bröstcancertumörer hormonkänsliga och är därför beroende av kvinnliga könshormoner 

för att växa (Cancerfonden, 2013). Hormonbehandlingen ges oftast i tablettform och fortgår 

under fem år. Biverkningarna vid hormonbehandling är ofta problem som liknar klimakterie-

besvär (Rutquist, 2004). 

Cytostatikabehandling 

Patienten får ett cellhämmande läkemedel, även kallat cellgift, vilket används för att förebygga 

återfall men även för att behandla sjukdom som redan hunnit sprida sig. Behandlingen ges vid 

onkologisk klinik i form av dropp och vanligen under fem månader efter operation. De flesta 

cellgifter leder till tillfälligt håravfall, trötthet och illamående (Bergh, 2004).  

 

Studiens vetenskapliga sammanhang  

Livskvalitet 

I många texter används den engelska termen quality of life för att beskriva hur tillfredsställd en 

person är i sitt livssammanhang. I denna text kommer jag att göra en direktöversättning av det 

engelska ordet och använda begreppet livskvalitet. Livskvalitet, i det stora hela, är svårdefinierat 

då begreppet innebär en subjektiv upplevelse som har sin grund i en enskild individs känsla av 

den specifika situationen (Gunnars, 1991). World Health Organization definierar livskvalitet 

som: “Quality of life can be defined as a sense of well-being from current life experiences “in 

the context of the value systems in which they live, and in relation to their goals and concerns.”” 

(World Cancer Report, 2014, s. 292). Detta kan översättas och i vidare mening tolkas som att 

livskvalitet är en känsla av välbefinnande i relation till tidigare livserfarenhet och sammantaget 

med de värderingar som finns i personens liv, deras mål och deras åsikter. 

Kvinnans totala livssituation 

Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har inneburit att vården ska ta större hänsyns till 

patienternas totala livssituation, vilket innebär att det ska visas en större förståelse för patientens 

reaktioner på sin sjukdom utifrån hennes egna resurser, behov och anpassningsförmåga (Gun-

nars, 1991). Att få ett cancerbesked kan innebära både oro för att livet är hotat och för att can-

cerbehandlingen kommer att medföra stora påfrestningar både psykiskt och fysiskt, vilket i sin 

tur påverkar kvinnans upplevda livskvalitet (Albert, Koller, Wagner, & Schulz, 2004; Salonen 

et al., 2010). Studier visar dock att livskvaliteten hos kvinnorna kan anses som förhållandevis 

hög med tanke på den situation hon befinner sig i. Trots att bröstcancern i sig påverkat kvin-
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nornas livskvalitet negativt finns det flertal undersökningar som visar att många kvinnor upp-

lever att de fått en ny mening med livet efter sin sjukdom. Tidigare studier som undersökt kvin-

nors livskvalitet efter tio års överlevnad visar att sjukdomen även inneburit positiva föränd-

ringar såsom en mer hälsosam livsstil och nya värderingar, men även negativa förändringar i 

form av ökad oro inför framtiden, känsla av sårbarhet och minst en kvarstående fysisk nedsätt-

ning. Det kan dock vara svårt att avgöra vilka av dessa förändringar som är direkt kopplat till 

bröstcancern och vad som faktiskt är ett resultat av fullt naturliga förändringar (till exempel att 

bli äldre) som sker oberoende av cancersjukdomen (Gordon & Siminoff, 2010).  Salander m.fl. 

har kommit fram till att kvinnans upplevelse av hur bröstcancern inverkat på hennes liv är 

mycket beroende av hur hon upplever hela sin livssituation (för närmare beskrivning se rubriken 

Ursprungs projekt) (Salander et al., 2011).  

Förändring över tid 

Enligt Salander et al. (2011) finns det mycket forskning som undersöker hur kvinnor med bröst-

cancer påverkas av sjukdomen och tillhörande behandling. Flertalet av dessa studier är tvär-

snittsstudier som undersöker kvinnans upplevelse vid ett tillfälle någon gång efter diagnostill-

fället. Flertalet forskare belyser att det finns ett behov av att studera kvinnorna ur ett längre 

tidsperspektiv för att härigenom undersöka förändringen hos en kvinnans känsla av att vara 

drabbad av bröstcancer (Salander et al., 2011; Gordon & Siminoff, 2010; Salonen, Kellokumpu-

Lehtinen, Tarkka, Koivisto & Kaunonen, 2010). Enligt Salonen et al., (2010) uppstår de största 

förändringarna av kvinnans totala livskvalitet mellan det första och det andra året från det att 

kvinnan inlett sin behandling i form av kirurgi. Forskarna Costa-Requena et al., (2013) belyser 

att den största försämringen av kvinnornas livskvalitet sker direkt efter diagnos och under den 

första tiden av behandlingen. Därefter förbättras livskvaliteten under resterande del av behand-

lingen. Ovanstående resultat stämmer väl överens med resultaten från en femårig chohort-studie 

gjord i Finland. Där påvisar forskarna att nästan 50 procent av kvinnorna ett år efter diagnos 

hade någon forma av depression eller besvärande oro. Efter två år uppvisade 25 procent av 

kvinnorna samma resultat och efter tre år eller mer hade antalet minskat till 15 procent (Salonen 

et al., 2010). De faktorer som har mest negativ inverkan på kvinnans livskvalitet inom de första 

sex månaderna efter operation var: vilken utbildningsnivå hon har, om hon har en anställning, 

om hon har små barn och om hon genomgår cytostatika-, hormon- och/eller strålbehandling. 

Bieffekter kopplat till cytostatikabehandling och hormonbehandling ökade sex månader efter 

påbörjad behandling (Salonen et al., 2010). Forskare poängterar dock att det är viktigt att 

komma ihåg att bröstcancer är en diagnos som oftast uppkommer sent i livet vilket i sin tur 
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innebär att undersökningsgruppen kommer att få en förhållandevis hög ålder om syftet med 

undersökningen är att undersöka livskvalitetsförändring under lång tid (Gordon & Siminoff, 

2010). 

Behandlingsformer och cancers aggressivitet 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer, och genomgår en operation av bröstet med fortsatt be-

handling, kan uppleva en dramatisk förändring av sitt psykiska och fysiska välbefinnande. 

Bröstcancerpatienter visar ofta någon form av tecken på ångest, depression, stress, osäkerhet 

och att den fysiska och sociala förmågan försämras. Resultat från en finsk studie visar att kvin-

norna, sex månader efter operation, upplevde ökade bieffekter och att deras förhållande till sin 

kropp hade försämrats. Resultatet visade även att kvinnor som hade genomgått cytostatikabe-

handling eller hormonbehandling hade ökad risk för försämrad kroppsuppfattning (Salonen et 

al., 2010). Om cancern upptäcks i ett tidigt skede minskar risken för att kvinnan ska få lika stora 

psykiska och fysiska bieffekter som om den upptäcks sent. De kvinnor som fick diagnosen i ett 

senare stadium hade lägre livskvalitet och kvinnor med en mindre fortskriden cancer hade högre 

livskvalitet. Kvinnor som inte behövde genomgå kirurgi hade högre livskvalitet än de som be-

hövde göra det (Kwan et al., 2010). Om cancern upptäcks tidigt behöver de tillhörande efterbe-

handlingarna inte bli lika aggressiva och kvinnan kan därför snabbare återgå till sitt arbete. 

Tumörstorlek och vilken spridningsrisk den medför har ett samband med hur stor överlevnads-

chans kvinnan har. En kvinna som får en tidig diagnos bedöms ha ca 90 procents chans att leva 

fem år efter diagnos. Beroende på hur stor själva tumören är kan kvinnan bedömas ha närmare 

100 procents överlevnadschans efter fem år. Albert et al. (2004) menar att kvinnor med en 

svårare form av cancer hade lägre värden av livskvalitet när de skrevs ut från sjukhuset. Under 

de närmaste tolv månader ökade deras livskvalitet och efter tolv månader värderades livskvali-

teten vara lika hög som kvinnor utan cancer. Kvinnor med en mindre farlig bröstcancer hade 

liknande värde av livskvalitet som kvinnor utan bröstcancer när den förstnämnda gruppen 

skrevs ut från sjukhuset. Efter ca 12 månader hade samma grupp markant högre livskvalitet än 

kvinnor utan cancererfarenhet. Den grupp av kvinnor som hade den svåraste formen av cancer 

hade konstant låg livskvalitet med endast små förbättringar under de närmaste två år från den 

tid då de skrevs ut från sjukhuset. Kvinnorna med svårare cancerform hade dessutom lägst 

framtidstro när undersökningen avslutades tre år efter att kvinnan avslutat sin primärbehand-

ling. Forskning visar även att operation påverkar kvinnans livskvalitet negativt, men olika 

mycket beroende på typ av operation och vilka fortsättningsbehandlingar som ges. När behand-

lingarna är över ökar kvinnornas framtidstro. Många kvinnor fortsätter dock att oroa sig för 
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sjukdomen och upplever långvarig stress samt visar tecken på depression långt efter att de av-

slutat sin behandling (Salonen et al., 2010). 

Att drabbas i fertil ålder 

Många patienter, främst de yngre kvinnorna, upplever direkt efter operation både psykiska och 

fysiska besvär men undersökningar visar att dessa besvär har minskat avsevärt efter ett år. Vid 

långtidsundersökningar, ett till fem år efter diagnos, är det främst de yngre kvinnorna som upp-

lever problem med en kvarstående rädsla för återfall och minskad energi, vilket kan leda till 

försämrad livskvalitet (Gordon & Siminoff, 2010). I en undersökning av livskvaliteten hos 

kvinnor som nyligen har diagnostiserats med cancer framkom även att yngre kvinnor hade lägre 

livskvalitet inom alla livsområden inom åtta veckor efter diagnos (Kwan et al., 2010). Detta 

kan förklaras med att yngre kvinnor möter specifika problemfrågor, som är kopplade till en 

lägre ålder, såsom förtidigt klimakterium. Att komma i klimakteriet leder till infertilitet, ökade 

kroppsliga besvär och livsrelaterade frågor såsom ”kan jag få barn”, ”förändras relationen till 

min partner och/eller barn”, ”kan jag jobba med samma effektivitet som tidigare”, ”måste jag 

avbryta min arbetskarriär”, ”är min anställning lika säker som tidigare” och frågor rörande 

kroppsuppfattning och sexualitet (Danhauer, Crawford, Farmer & Avis, 2009). Det finns dock 

annan forskning som menar att förändringen i livskvalitet hos yngre kvinnor är jämförbar med 

andra kvinnor i samma ålders grupp och att det därför är en naturlig förändring i livet som sker 

oberoende av en cancerdiagnos (Gordon & Siminoff, 2010). 

Anpassningsförmåga 

En kvinna som drabbas av ett bröstcancerbesked (en stressor) är i behov av att hantera denna 

nya situation på ett tillfredställande sätt för att hon ska behålla en god livskvalitet (Brandberg, 

2004). Hur väl en person anpassar sig och hanterar sin livssituation vid motgångar (stressorer) 

kan kallas för coping. Coping kan delas upp i två undergrupper, copingstil och copingstrategier. 

Coping är därför en övergripande beteckning på en persons strategier och processer som an-

vänds för att klara av svåra situationer. Fungerande coping kan i sin tur leda till högre livskva-

litet (Carlsson, 2007). Den mest betydelsefulla faktorn för att kvinnorna skulle känna en positiv 

utveckling av livskvaliteten var om de använder sig av omstruktureringar av egna kognitiva 

funktioner. Samma studie menar att det som påverkade kvinnornas livskvalitet mest negativt 

var om de fokuserade på tankar runt sjukdomen och hopplöshet (Salonen et al., 2010). De kvin-

nor som upplevde att de hade stort socialt stöd upplevde även att de hade högre livskvalitet 

inom alla livsområden utom vid fysiskt välbefinnande (Kwan et al., 2010). Danhauer et al. 

(2009) anser att det finns ett samband mellan hur kvinnorna använder sig av copingstrategier, 
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vilket i sin tur påverkar hur deras livskvalitet förändras. Forskarna bakom denna studie anser 

att kvinnor som hade lägre värden av livskvalitet i större utsträckning använde sig av co-

pingstrategier där de sökte socialt stöd, försökte behålla känslorna inom sig själva och hade ett 

orealistiskt ”önsketänkande” (Danhauer et al., 2009). Det finns studier som visar att kvinnor 

som får individuellt- eller gruppstöd under den första tiden efter diagnos kan få en högre form 

av livskvalitet senare under behandlingen än de kvinnor som inte får extra stöd (Salonen et al., 

2010). 

 

Ursprungsprojekt 

Av betydelse för denna uppsats är att Lillihorn kommit fram till att de 39 kvinnorna som deltog 

i hennes studie kan delas in i fyra kategorier. Första kategorin (Kat.1), ”Mitt liv är bättre nu”, 

utgjordes av åtta kvinnor (21%). Dessa kvinnor hade på ett eller annat sätt vantrivts med sin 

livssituation före cancersjukdomen, främst inom sin arbetssituation, och att bli sjuk gav dem en 

möjlighet att ta sig ur denna svåra situation. Sjukdomen gav dem möjlighet att göra en föränd-

ring och att börja reflektera över vad som verkligen var viktigt för dem i livet. Några av dessa 

kvinnor uttryckte att livet berikats av cancererfarenheten. Den andra kategorin (Kat.2), ”Mitt 

liv är i princip som förut”, utgjordes av tolv kvinnor (31%). Dessa kvinnor upplevde inte att 

livet hade förändrats särskilt mycket eller att de förändrat sitt livsperspektiv. Vissa av kvinnorna 

poängterade att de inte tillät sig påverkas av cancern. Den tredje gruppen (Kat.3), ”Mitt liv är 

annorlunda men inte sämre”, utgjordes av sex kvinnor (15%) vilka menar att livet har förändrats 

mycket men att förändringarna var både positiva och negativa. Dessa kvinnor beskrev sjukdo-

men som en parentes i livet. Många av kvinnorna i kategori tre upplevde svåra biverkningar till 

följd av behandling men att dessa avtog med tiden. Erfarenheten av att leva med dessa biverk-

ningar fungerade som en referenspunkt till hur livet levdes och värderades efter att biverkning-

arna försvunnit eller mildrats. På det hela taget fanns både positiva och negativa erfarenheter 

av sjukdomen som tillsammans blev som en gungbräda i balans. Tretton kvinnor (33%) utgjorde 

den fjärde gruppen (Kat.4), ”Mitt liv har definitivt förändrats till den sämre”. Dessa kvinnor var 

yngre än i de övriga grupperna och hade inte funnit en ny tillfredställande vardag. Huvudsaken 

till de negativa upplevelserna var att kroppen upplevdes som förändrad till det sämre efter cy-

tostatika- och hormonbehandling. Några kvinnor var mycket besvärade över att de hamnade i 

klimakteriet tidigare än beräknat. Vissa av kvinnorna upplevde även en konstant och svår oro 

för återfall (Lilliehorn, 2013). 
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Metod 

Datainsamling 

Denna uppsatts bygger på primärdata från det patientmaterial (Fugl-Meyers självskattningsfor-

mulär) som insamlades i samband med ett projekt kring kvinnor med primär bröstcancer, deras 

upplevelse och väg tillbaka till arbete och vardag. Projektet startades av Pär Salander, forskare 

vid Umeå universitet, och var i grunden designat som en konsekutiv, longitudinell studie med 

explorativ kvalitativ ansats av kvinnor med primär bröstcancer (Salander et al., 2011). Sara 

Lilliehorn har sedan skrivit en avhandling Betydelser av bröstcancer i ett livssammanhang, vil-

ken innefattar fyra delstudier. Den tredje delstudien originalartikel tre ”The impact of breast 

cancer on living an everyday life 4.5-5 years post-diagnos – a qualitativeprospective study of 

39 women” är det material som huvudsakligen ligger som grund till föreliggande studie. Syftet 

med den tredje delstudien var att undersöka hur livet levdes och värderades av en grupp kvinnor 

med bröstcancer under och efter behandlingen jämfört med tiden före diagnos. De 39 kvinnorna 

intervjuades fem gånger (188 intervjuer) under 4,5 till 5 års tid efter diagnos. 35 kvinnor har 

intervjuats vid fem tillfällen, två kvinnor vid fyra tillfällen, en kvinna tre gånger och en kvinna 

två gånger under en period på fyra år. Intervjuerna sammanfattades sedan och analyserades med 

grundad teoriansats och narrativ analys. Det är just denna artikel (delstudie tre) som ligger till 

grund för föreliggande studie. Lilliehorn förklarar att det är kvinnornas upplevelse, deras indi-

viduella livssammanhang och deras subjektiva värld som är kunskapskällan för hennes avhand-

ling (Lilliehorn, 2013). I självskattningsformuläret fick samtliga 39 kvinnor själva sätta ett 

värde på sin upplevda livskvalitet, hur de upplevde livet före cancerbeskedet och upp till 24 

månader efter att behandlingen påbörjats. De ifyllda självskattningsformuläret användes aldrig 

i den publicerade forskningen. I samtal med Salander fick jag överta materialet från frågefor-

mulären med syftet att komplettera projektet med ett kvantitativt perspektiv. Min undersökning 

är dels retroperspektiv, då kvinnorna vid T1 gör en återblick på livet innan cancern, och i övrigt 

är studien prospektiv eftersom att kvinnorna beskriver sin nuvarande situation (Ejlertsson, 

2003). 

 

Urval till studien 

Norrlands Universitetssjukhus (NUS) är regionsjukhus för norra Sverige som omfattar 44 kom-

muner med knappt 900 000 invånare. Stora delar av den specialiserade cancervården i regionen, 

bland annat strålbehandling, ges vid Cancercentrum på NUS. Målpopulationen för studien var 
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kvinnor i arbetsför ålder och därför sattes en åldersgräns på 60 år. För att få en så god represen-

tation som möjligt gjordes ett konsekutivt urval, vilket är en form av icke-sannolikhetsurval. 

Detta innebar att samtliga personer i en tillgänglig grupp tillfrågas om deltagande. Samtliga 

kvinnor med primär bröstcancer (nyinsjuknade) som var 60 år eller yngre och genomgick strål-

behandling vid strålbehandlingsavdelningen under perioden januari till november 2005 tillfrå-

gades om deltagande i studien (Lilliehorn, 2013). 

 

Genomförande och bearbetning 

Till den ovanstående undersökningen har ett frågeformulär använts (se bilaga 1) utformad med 

inspiration av Fugl-Meyers Livstillfredställelseformulär även kallad för LiSat-8. Forskarna 

Axel R Fugl-Meyer, Inga-Britt Brännholm och Kerstin S Fugl-Meyer gjorde år 1991 en under-

sökning vid Umeå universitet vars syfte var att undersöka och analysera en populations själv-

uppskattade livskvalitet. De designade då en enkät, där respondenterna själva fick uppskatta sin 

livstillfredställelse, utifrån åtta livsarenor. De åtta livsarenor i LiSat-8 är livet i allmänhet, min 

förmåga att klara mig själv gällande klädsel, tvätt/bad, gångförmåga och dylikt, fritidssituat-

ion, yrkessituation, ekonomi, sexualliv, äktenskap/samliv, familjeliv och kontakter med vänner 

och bekanta (Fugl-Meyer et al., 1991).  I det frågeformuläret som lämnades ut till kvinnorna i 

föreliggande undersökning var den andra frågan (min förmåga att klara mig själv…) borttagen, 

eftersom att denna bedömdes vara utan betydelse för att beskriva respondenternas situation (Sa-

lander et al., 2011). Till föreliggande studie har alltså ett välanvänt och beprövat instrument 

använts genom att respondenterna har värderat sin livstillfredställelse/livskvalitet inom de olika 

livsarenorna justerad utifrån LiSat-8. Att använda ett beprövat instrument, designad för att un-

dersöka livskvalitet och dess förändring, medför en minskad risk för validitetsfel (Ejlertsson, 

2005). Det lägsta värdet (värde 1) innebar att kvinnorna kände sig mycket otillfredsställda och 

det högsta värdet (värde 6) innebar att de kände sig mycket tillfredsställda (Fugl-Meyer et al., 

1991). Fugl-Meyer et al., (1991) menar att det vid undersökningar av en persons livskvalitet 

måste tas i beaktande hur individen själv uppfattar sin livssituation. Genom det kan forskaren 

få inblick i individens personliga värderingar och livsmål och då öka förståelsen om vad god 

livskvalitet och god hälsa innebär för den enskilda personen. Frågeformuläret om livstillfred-

ställelse lämnades till de 39 respondenterna i samband med intervjutillfället för undersök-

ningen. Vid det första intervjutillfället fick kvinnorna retrospektivt uppskatta sin livstillfred-

ställelse innan de blev sjuka (T1). Vid det andra tillfället, ca 6 månader efter diagnos (T2), fick 

kvinnorna uppskatta sin aktuella livskvalitet, det tredje tillfället (T3) uppskattade kvinnorna sin 
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livskvalitet 12 månader efter diagnos och vid det fjärde tillfället (T4) ca 24 månader efter dia-

gnos. Respondenterna har själva fått välja vilka av frågorna som dom har velat besvara.  

Frågeformulären var, innan de överlämnades till mig, avidentifierade och hade istället fått en 

sifferkod. Ingen utom författarna till originalartikeln ska kunna identifiera vilka kvinnorna till 

respektive frågeformulär är och därför anser jag att konfidentialitetskravet är säkerställt 

(Ejlertsson, 2005). Sifferkoden har sedan haft betydelse för föreliggande studie genom att den 

gett information om vid vilket tidstillfälle formuläret är ifyllt och hur dessa ska paras ihop med 

rätt kvinna i originalartikeln. Sifferkoden med den tillhörande originalartikeln gav den inform-

ation som var nödvändig beträffande respektive kvinnas behandlingsåtgärder och till vilken 

kategori hon placerats i (för närmare beskrivning se originalartikel tre, Salander et al., 2011). 

För att minska risken för fel har samtliga svarsformulär hanterats i Microsoft Excel. Svarsfor-

mulären med tillhörande data har skrivits in i programmet och har där fått en ny sifferkod. Den 

nya koden har gett mig information om vilket formulär som tillhör respektive respondent utifrån 

materialet och originalartikeln. Samtliga respondenter har därför fått en ”egen” del i Excel där 

jag enkelt kunnat utläsa vad respondenterna svarat vid respektive fråga och tillfälle. Där fanns 

även information om vilka behandlingar kvinnorna gått igenom och hur de blivit kategoriserade 

vid ursprungsundersökningen (Kat. 1-4). När samtliga respondenters svar var överförda till Ex-

cel jämfördes de inskrivna siffror mot de inringade svarssiffrorna på svarsformulären vid ett 

flertal enskilda tillfällen. Detta för att minimera risken för överföringsfel. Samtliga kvinnor 

sorterades sedan in i olika grupper. För delfråga ett indelades kvinnorna efter vilken kategori 

de tillhörde. Då det var intressant att undersöka upplevd livskvalitet i livet i allmänhet och inte 

utifrån någon specifik livsarena beräknades medelvärden hos samtliga kvinnor. Alla värden på 

respektive besvarad fråga vid de fyra olika tidsintervallen adderades för att sedan divideras med 

antalet besvarade frågor. Värdet från den första frågan i frågeformuläret ”livet i allmänhet för 

mig” jämfördes sedan mot medelvärdet av samtliga svar för att få en indikation på om analysen 

genomförts på ett sätt som gav ett tillförlitligt svar. Det framtagna medelvärdet överensstämde 

väl med det värde som kvinnan angett på frågan hur hon upplevde sin livskvalitet i allmänhet. 

Vid samtliga beräkningar användes funktionen ekvationer i Excel. Siffrorna kontrollräknades 

även med hjälp av en miniräknare. När uträkningarna var klara avrundades svaren till en dec-

imal för att göra data mer lätthanterlig och begriplig för de personer som läser denna uppsats. 

Då avrundningen av medelvärden gjordes efter samtliga uträkningar skall detta inte ha någon 

påverkan på hur svaren har analyserats.  
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Datainsamling för delfråga ett 

Kvinnorna som deltog i det ursprungliga projektet indelades i fyra kategorier (närmare beskriv-

ning se rubriken; Ursprungs projekt). Då respondenternas svarsformulär var tilldelade en kod, 

och Salander (2011) hade gett mig ett dokument som innefattade vilken kvinna i originalartikeln 

som koderna representerade, kunde data indelas efter vilken kategori kvinnan tillhörde. Samt-

liga kvinnor i vardera kategori (Kat.1 - Kat.4) och tidstillfälle (T1 - T4) samlades i ett eget 

Excel-ark. Därefter sammanställdes, på sammas sätt som tidigare, det gemensamma medelvär-

det av den upplevda livskvaliteten för respektive kategori och tidpunkt.  Medelvärdena place-

rades sedan i en tabell och illustrerades därefter i en graf (se figur 1 och figur 2). På detta sätt 

blev det en överskådlig bild av kvinnornas upplevda livskvalitet och förändringen från livet 

före diagnos fram till 24 månader efter diagnos. Vid det första och andra tillfället (T1 och T2) 

besvarade samtliga 39 kvinnor (100%) frågeformuläret, vid det tredje tillfället (T3) var det 38 

kvinnor (97,5%) och vid det fjärde tillfället (T4) var det 33 kvinnor (84,6%) som besvarade 

formuläret. För att utläsa hur delfråga ett och delfråga två har blivit besvarad utifrån de fyra 

tillfällena har jag illustrerat informationen i form av en tabell (Tabell B). Tabell B återfinns 

under rubriken; Översikt för data insamling gällande delfråga ett och delfråga två. 

 

Datainsamling för delfråga två 

Utförandet vid delfråga två har genomförts på samma sätt som vid delfråga ett men med skill-

naden att kvinnorna indelades utifrån fyra olika grupper (grupp A, B, C och D) beroende på 

vilka behandlingsformer de genomgått. Behandlingstyperna indelades utifrån att de har liknade 

behandlingsåtgärd. För att denna indelning av behandlingsformen skulle bli rätt har den gjorts 

i samråd med min handledare Pär Salander.   

Tabell A; Gruppindelning utifrån behandlingsåtgärder. 

 

 

 

GRUPP BEHANDLING ANTAL/BEHANDLING BORTFALL TOTAL

A MRCE + LCRE + LCR(E) n = 7 + 5 +1               (13) 4 17

B LCR + MCR n = 4 + 2                     (6) 0 6

C LR(E ) + LRE n = 2 + 3                     (5) 1 6

D LR n = 9                            (9) 1 10

TOTAL n = 33                         (33) 6 39

L = Lumpektomi; M = Masektomi; C = Cytostatiakbehandling (cellgifter); R = Stråliningsbehandling (radiationtherapy); 

E = Hormonbehandling (endocrine treatment); (E) = Hormonbehandling avslutad i förtid.
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Förklaring till tabell A. 

Det kirurgiska ingreppet är mer eller mindre omfattande, antingen i form av lumpektomi (L) 

eller mastektomi (M). Vid en lumpsektomi avlägsnas en del av bröstet och vid en masektomi 

avlägsnas det hela bröstet. Tidigare studier visar att den psykologiska inverkan vid de olika 

formerna av kirurgiskt ingrepp inte tycks ha större inverkan på kvinnornas livskvalitet och där-

för har de placerats inom samma grupp (Gordon & Siminof, 2010; Salonen et al., 2010; Costa-

Requena et al., 2013). Hormonbehandling (E) och hormonbehandling som är avslutat i förtid 

(E inom parantes) faller inom samma grupp med anledning av att hormonbehandlingen som 

avslutats i förtid har inneburit så pass stora biverkningar för kvinnan att behandlingen har av-

brutits.  

 

Översikt för datainsamling gällande delfråga ett och delfråga två 

I tabellen nedan presenteras en översikt på de fyra tidstillfällena och vad de innebär i tidsför-

hållande mot diagnostillfället. Det finns även med två kolumner som visar antalet respondenter 

som deltagit vid de två frågeställningarna. 

Tabell B; Förklaring för de fyra tidstillfällena och antalet respondenter som deltagit vid syftets 

två frågeställningar  

 

Mer detaljerade förklaringar till Tabell B finns under rubrikerna; Datainsamling för delfråga 

ett och Datainsamling för delfråga två. 

Etisk reflektion 

Till föreliggande studie har enbart data som insamlades i samband med ursprungsprojektet an-

vänts. Studien var sedan tidigare etikprövad och godkänd vid Medicinska fakultetens forsk-

ningskommitté vid Umeå universitet (um dnr 01-350) (Lilliehorn, 2013). Jag har inte haft kon-

takt med respondenterna och har inte heller tillfört några nya. Detta medför att vidare etiska 

övervägandena blir överflödiga då detta är en kompletterande studie.  

TIDSTILLFÄLLE FÖRKLARING

ANTAL RESPONDENTER/ 

DELFRÅGA ETT

ANTAL RESPONDENTER/ 

DELFRÅGA TVÅ

T 1 6 månader före  diagnos                39          (100%)                      33         (100%)

T 2 6 månader efter  diagnos                39          (100%)                      33         (100%)

T 3 12 månader efter  diagnos                 38         (97,5%)                      33         (100%)

T 4 24 månader efter  diagnos                 33         (84,6%)                      33         (100%)
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Resultat 

Samtliga resultat är framtagna och presenterade med indelning av syftets två delfrågor. De båda 

delfrågornas resultat presenteras separat både i grafisk form och i tabell form. 

Delfråga ett 

Här presenteras resultaten utifrån syftets delfråga ett i grafisk form och i tabell form. 

I figuren nedan (Figur 1) symboliserar linjerna förändringen av upplevd livskvalitet hos kvin-

norna inom de respektive kategorierna. Tiden för förändring gäller med början innan kvinnan 

drabbats av bröstcancer fram till 24 månader efter diagnostillfället (för närmare beskrivning av 

tillfällena se; Tabell B). Med nedanstående grafiska form presenteras resultaten överskådligt 

och kan jämföras mellan de fyra ursprungs kategorierna. 

Figur 1; Förändring i livskvalitets under 24 månader utifrån de kategorier som framkommit i 

orginalartikel tre (Salander et al., 2011). 

 

 

Tabell 1; Kategoriernas medelvärde vid självskattad livskvalitet vid fyra tidstillfällen. 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan (Tabell 1) visar medelvärdet av upplevd livskvalitet för respektive kategori, tids-

tillfälle och hur stor förändringen är. 
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De kvinnor som ingår i kategori 1 bedömer sin livskvalitet lägst i förhållande till de övriga 

kategorierna. Kategori 1 upplever att livskvaliteten förbättras från tiden före diagnos fram till 

12 månader efter diagnos. Mellan 12 och 24 månader efter diagnos försämras livskvaliteten 

något gällande denna kategori. Kategori 2 är den kategori som bedömt sin livskvalitet som högst 

innan de diagnostiserades. Deras livskvalitet försämras något under det första året. Efter 24 

månader bedömer de sin livskvalitet lika hög som innan sjukdomen. Kategori 2 är den grupp 

som upplever sin livskvalitet högst och som har minst förändringar under behandlingstiden. 

Kategori 3 fick en liten förändring till det sämre från tiden innan diagnos fram till 24 månader 

efter diagnos. Kategori 4 var den grupp som fick den påtagligaste försämringen. Försämringen 

skedde under de sex första månaderna från diagnostillfället 

I figuren nedan (Figur 2) presenteras resultaten av förändringen i livskvalitet hos de fyra olika 

kategorierna. Figuren visar även på vilket sätt de olika medelvärdena skiljer sig åt utifrån det är 

bättre, sämre eller lika från tiden vid det första frågeformulärs tillfället (T1) fram till det sista 

tillfället (T4). 

 

Figur 2; Kvinnornas förändring i livskvalitet med utgngspunkt av ursprungsprojektets fyra 

kategorier (Salander et al., 2011). 
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Tabell 2; Antalet av kvinnornas indelade utifrån förändring i livskvalitet. 

 

 

 

 

 

 

Tabellen ovan (Tabell 2) visar antalet kvinnor som upplever att deras livskvalitet blivit bättre, 

sämre eller lika. Här finns även de antal respondenter som inte svarat vid samtliga tidstillfällen 

och därför räknas som bortfall. 

Samtliga fyra kategorier finns representerade hos de kvinnor som upplevde att livskvaliteten 

hade förbättrats från tiden innan diagnos fram till 24 månader efter. En liten minoritet utgörs av 

kategori 2 och kategori 1. Bland de kvinnor som upplevt att livskvaliteten försämrats så är ka-

tegori 4 överrepresenterad. Inga kvinnor från kategori 1 upplevde att livskvaliteten blivit sämre. 

Delfråga två 

Här presenteras resultaten utifrån syftets delfråga två i grafisk form och i tabell form. 

Figuren nedan (Figur 3) presenterar kvinnornas förändring av livskvalitet utifrån deras olika 

kombinationer av behandlingsåtgärder. Förändringen visar tiden innan bröstcancer diagnos 

fram till 24 månader efter diagnostillfället. Med nedanstående grafiska form blir resultaten 

överskådliga och visar hur de olika grupperna förhåller sig till varandra.  

Figur 3; Förändring under 24 månader gällande självskattade livskvalitet utfrån 

behandlingsåtgärder. 

 

 

 

 

 

 

KATEGORI BÄTTRE SÄMRE LIKA ANTAL BORTFALL TOTAL 

1 4 0 1 5 2 7 

2 5 4 1 10 3 13 

3 3 2 0 5 1 6 

4 3 9 1 13 0 13 

TOTAL 15 15 3 33 6 39 



 

20 
 

Tabell 3; Självskattad upplevelse av livskvalitet utifrån fyra tidstillfällen, behandlingsåtgärd 

och skillnad. 

 

 

 

 

Tabellen ovan (tabell 3) presenterar gruppernas medelvärden av livskvalitet vid de olika tids-

tillfällena (T1-T4). Tabellen visar även om förändringen blivit bättre eller sämre och hur stor 

skillnaden är mellan T1 och T4. För ytterligare förklaring om vad de fyra olika tidstillfällena 

står för läs text tillhörande Metod och Tabell B. 

Grupp A är den grupp som genomgått den mest intensiva behandlingsformerna i form av ki-

rurgi, strålbehandling, cytostatikabehandling och hormonellbehandling. Denna grupp var den 

enda av de fyra grupperna som fått en försämrad livskvalitet från tiden innan diagnos fram till 

24 månader efter diagnos. Kvinnorna tillhörande grupp B, C och D fick en förbättrad livskva-

litet från tiden före diagnos fram till 24 månader efter diagnos. Grupp B hade behandlats med 

kirurgi, cytostatikabehandling och strålbehandling och uppvisar en liten förbättring i självskat-

tad livskvalitet. Kvinnorna i grupp B är den av grupperna som hade högst skattad livskvalitet 

24 månader efter diagnos (T4). Kvinnorna i Grupp C hade gått igenom kirurgi, strålningsbe-

handling och hormonellbehandling (vissa av kvinnorna har avbrutit hormonbehandlingen i för-

tid till följd av påtagliga besvär). Grupp C skattade sin livskvalitet så som lägst på tidstillfället 

innan de fick sin diagnos (T1) i jämförelse med de övriga grupperna (Grupp A, B och D). Enligt 

de självskattade resultaten uppvisar grupp C stor förbättring av livskvalitet mellan sex månader 

(T2) och tolv månader (T3) in i behandlingen. Kvinnorna i grupp C, tillsammans med kvinnorna 

i grupp B, är de två grupper som skattade sin livskvalitet som högst i jämförelse med de övriga 

behandlingsgrupperna. Dessa två grupper (Grupp B och C) uppvisade den högsta förbättringen 

av livskvalitet från tiden innan diagnos (T1) fram till 24 månader efter diagnos (T4). Kvinnorna 

i grupp D var den grupp som mottog det minsta antalet behandlingsåtgärder i form av kirurgi 

och strålbehandling. De självskattade resultaten visar på att det inte sker någon större förändring 

av hur kvinnorna i denna grupp (Grupp D) upplever sin livskvalitet från tiden före diagnos (T1) 

fram till 24 månader efter diagnostillfället (T4).  

*För närmare beskrivning av grupperna och behandlingsförklaringar se avsnitt Metod  och Tabell A.

GRUPP T 1 T 2 T 3 T 4 FÖRÄNDRING T1 - T4 SKILLNAD 

A 4,6 4,2 4,1 4,1 SÄMRE 0,5 

B 4,7 4,7 4,8 5,0 BÄTTRE 0,3 

C 4,3 3,9 4,7 4,6 BÄTTRE 0,3 

D 4,6 4,6 4,7 4,7 BÄTTRE 0,1 
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Diskussion 

Metodkritik 

All data är noggrant genomgångna när det gäller att överföra de ifyllda svarsformulären till 

Microsoft Excel och att sortera dem till överskådliga tabeller. Det finns dock annan kritik som 

bör nämnas. Data till denna uppsatts blev insamlad av två andra forskare (Salander & Lillie-

horn).  Salander och Lilliehorn är därför de forskare som har skrivit in värdena efter att re-

spondenterna besvarat frågeformulären (utifrån LiSat-8) som beskriver deras livskvalitet vid 

respektive livsarena. Jag har läst av värdena i de ifyllda frågeformulären och därefter skrivit in 

dessa i Excel. Ett fåtal av formulären har vid bitvis varit svåra att utläsa och kan därför med-

föra tolkningsfel. 

 

Det finns bortfall av respondenter eftersom samtliga 39 kvinnor inte blivit tillfrågade om att 

besvara frågeformuläret vid alla tidstillfällen. Det finns även ett bortfall på några av frågorna i 

och med att vissa kvinnorna valt att inte besvara samtliga åtta livsarenor. I vad mån detta på 

ett systematiskt sätt kan ha påverkat utfallet i föreliggande studie ligger utanför min kunskap 

och därför är det inte relevant att jag skall reflektera vidare angående detta. Vidare metodkri-

tik kan riktas till utförandet vid delfråga ett. Vid denna fråga har kvinnornas självskattade 

livskvalitet fram till 24 månader efter diagnos jämförts med de slutsatser som framkommit vid 

den kvalitativa studien som sträcker sig upp till fem år. De kvalitativa och de kvantitativa re-

sultaten är därför inte helt jämförbara. I föreliggande studie har jag haft syftet att undersöka 

om de två undersöknings perspektiven visar liknande tendenser vilket innebär att jag fokuse-

rar mina resultat till att undersöka om det finns liknelser eller olikheter mellan den kvalitativa 

studien och den kvantitativa som presenteras här. Som tidigare studier visar återställs livskva-

liteten relativt tidigt och förändringar är främst framträdande under de första två åren efter di-

agnos (Gordon & Siminof, 2010; Salonen et al., 2010; Costa-Requena et al., 2013). Tidspe-

rioden har därför ingen betydelse för denna studie och syftet. Bortfallet bör dock noteras inför 

delfråga två. De kvinnor som inte besvarat samtliga fyra tidstillfällen har plockats bort i uträk-

ningarna (antal sex). Bakgrunden till detta vara att denna delfråga fokuserade på behandlings-

åtgärderna och att undersöka hur dessa kan ha inverkat på kvinnans livskvalitet. De kvinnor 

som inte besvarat samtliga tidstillfällen kunde inte användas därför att det skulle ha inneburit 

en felkälla. Resultatet på delfråga två baseras därför på 33 respondenter men det innebär även 

att grupp B och C endast har sex respektive fem respondenter vilket väcker frågan om detta är 

för få svarande för att resultatet ska vara representativt för gruppen. 
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Det är intressant att reflektera runt det faktum att flertalet av kvinnorna som deltagit i studien 

upplever att livskvaliteten blivit förbättrad efter 24 månader från diagnostiserad bröstcancer i 

förhållande till upplevd livskvalitet innan de insjuknat i bröstcancer. Enligt ovanstående resul-

tat skulle alltså en bröstcancerdiagnos medföra att de drabbade får en bättre livskvalitet efter 

att de överlevt bröstcancer. Vad som kan vara orsaken till ovanstående ligger utanför min 

kunskap men är ändå intressant att reflektera runt. Ett frågeformulär innebär en språklig kon-

struktion där det är viktigt att ha förståelse för hur respondenten uppfattar frågan och de till-

hörande svarsalternativen.  Vad respondenterna svarar är påverkat av det faktum att männi-

skor har lättare att minnas vissa händelser och svårare att minnas andra. Minnet av händelser 

kan förändras, de kan blekna bort eller förvrängas. Det är även så att respondenterna försöker 

besvara en enkät genom en så enkel process som möjligt. Hur stor ansträngning respondenten 

väljer att lägga på att besvara frågorna är beroende av olika faktorer. Dessa faktorer är bland 

annat hur respondentens dagsform är, om de är pigg eller trött, har gott om tid eller känner sig 

stressad, om de är intresserade eller inte etc. Vissa frågor som respondenten upplever som 

känsliga kan vara svåra att få sanningsenliga svar (Ejlertsson, 2005). Ovanstående reflektion 

kan därför vara en faktor som har påverkat kvinnornas svar vid de olika tidstillfällena och 

dessa kan därför vara en orsak till att kvinnorna har bedömt sin livskvalitet så hög som de 

gjort i förhållande till tiden innan cancer diagnosen. 

 

Analys 

Nedan presenteras studiens analys vilket är indelat efter syftets två delfrågor. 

Delfråga ett 

Samtliga presenterade resultat är framtagna utifrån de resultat som framkommit i den kvalita-

tiva undersökningen. Det intressanta har varit att undersöka om kategoriernas självskattade 

livskvalitet och dess förändring över tid skulle stämma överens med resultaten från den kvali-

tativa studien. Utifrån kategori 1 ”Mitt liv är bättre nu” förväntades kvinnornas självskattade 

resultat visa en positiv utvecklingskurva, där deras livstillfredställelse skulle ha blivit bättre 

under tiden före diagnos fram till 24 månader efter diagnostillfället. Utifrån de resultat som 

föreliggande studie visar på så tolkas de som att kvinnorna i denna kategori förbättrat livskva-

liteten under behandlingstiden. Resultaten visar att kvinnorna i kategori 1 förbättrar sin livs-

kvalitet under det första året efter diagnos för att sedan avta något. Den kvantitativa studiens 

resultat kan därför antas överensstämma väl med de kvantitativa resultat som presenteras i fö-

religgande studie. Det som är intressant att uppmärksamma är att kvinnorna i kategori 1 är 
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den grupp som skattat sin livskvalitet som lägst vid tiden innan diagnos (T1). I jämförelse 

med de övriga kategorierna skattas livskvaliteten efter 24 månader (T4) som det näst lägsta 

och det är endast kvinnorna i kategori 4 som skattar sin livskvalitet som sämre. Ovanstående 

är intressant därför att det väcker vidare frågor som kan vara tänkvärt att forska vidare på. 

Skulle kvinnans livskvalitet innan hon diagnostiseras med bröstcancer påverka hur hon anpas-

sar sig till sjukdomen? Utifrån ovanstående resultat skulle en sämre livskvalitet, innan dia-

gnos, innebära att kvinnan får lättare att hantera sin sjukdom och att de negativa konsekvenser 

(som sjukdomen kan medföra) inte får samma inverkan som på de kvinnor som upplever en 

högre livstillfredställelse innan diagnos. En förklaring kan härledas från Lilliehorn et al. 

(2013), att det finns det en grupp kvinnor som förklarat att de upplevt flertal brister i sin livs-

situation innan cancer sjukdomen. Att drabbas av bröstcancer blev ett naturligt avbrott i var-

dagens alla krav, krav som tidigare varit svåra att förändra och med cancerdiagnosen upp-

levde kvinnorna att de fick en möjlighet att göra en förändring i sin livssituation. Kategori 2 

”Mitt liv är i princip som förut” och kategori 3 ”Mitt liv är annorlunda men inte sämre” för-

väntades därför visa på de minsta förändringarna i upplevd livskvalitet före och efter bröst-

cancer. Detta antagande stämmer bra överens med resultaten som är presenterade i figur 1. 

Kvinnorna i kategori 2 skattar sin livskvalitet högre vid samtliga tidstillfällen än kvinnorna 

som utgjorde kategori 3. Dessa två kategorier utgör tillsammans den grupp kvinnor som skat-

tar sin livskvalitet som högst och som mest konstant vid samtliga tillfällen. En möjlig förkla-

ring till detta är att bröstcancern inte varit en central roll i kvinnornas liv. De har upplevt fy-

siska förändringar och bieffekter av behandling men dessa faktorer har inte påverkat kvinnor-

nas levnadssituation som helhet. Enligt de presenterade resultaten presenterade hade kvin-

norna i kategori 4 ”Mitt liv har definitivt förändrats till det sämre” den mest negativa utveckl-

ingen gällande upplevd livskvalitet. Denna kategori uppgav att de innan cancerdiagnosen 

hade näst lägst livskvalitet i jämförelse med de övriga kategorierna och att livskvaliteten för-

sämrades betydligt under de första sex månaderna efter diagnos. Dessa resultat överensstäm-

mer väl med resultaten av den kvalitativa studien. 

Kvinnorna i denna undersökning skattar att livskvaliteten försämrats jämfört med tiden före 

bröstcancersjukdomen. För att sammanfatta ovanstående är min kvantitativa analys överens-

stämmande med den kvalitativa undersökningen och detta resultat är nog så viktigt i ett forsk-

ningssammanhang. Att de båda undersökningarnas resultat visar liknande upplevelse hos re-

spondenterna förstärker trovärdigheten i de båda analysalternativen. Om forskaren väljer det 
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ena eller det andra alternativet, kvalitativ eller kvantitativ analys, skulle därför inte ha bety-

delse för vika huvudsakliga slutsatser som framkommer. 

Delfråga två 

Grupp A (antal 13) var den grupp kvinnor som genomgick de flesta behandlingsåtgärderna 

med kirurgi, strålbehandling, cellgifter och hormonbehandling. I föreliggande resultat hade 

grupp A en upplevd livskvalitet som sjönk under samtliga 24 månader och grupp A är därför 

den enda av behandlingsgrupperna som upplever att livskvaliteten blivit sämre från tiden före 

diagnos. De övriga tre grupperna har skattat sin livskvalitet högre efter 24 månader från dia-

gnos än tiden före diagnos. Dessa resultat är överensstämmande med tidigare forskning som 

menar på att mer aggressiva behandlingsåtgärder påverkar kvinnans livskvalitet negativt (Sa-

lonen et al., 2010). En fråga som uppkommer är om den försämrade livskvaliteten enbart kan 

kopplas till själva behandlingsåtgärden eller om mer aggressiv behandling innebär att kvinnan 

drabbats av en svårare form av cancer och att vetskapen om detta har nog så stor inverkan på 

livskvaliteten. Kvinnorna i grupp B (antal 6) hade behandlats med kirurgi, strålbehandling och 

cellgifter och kvinnorna i grupp C (antal 5) hade behandlats med kirurgi, strålbehandling och 

hormonbehandling. Grupp B var den grupp som hade högst värden vid samtliga tidstilfällen 

medan grupp C hade lägst livskvalitet före cancerdiagnosen, för att sedan bli sämre under de 

första sex månaderna och de därpå påföljande sex månaderna blev livskvaliteten bättre igen. 

Båda grupp B och C förbättrade sin livskvalitet från tiden före diagnos till 24 månader efter. 

Vad det gäller kvinnorna i grupp C så kan en orsak till den snabba försämringen bero på att de 

gått igenom hormonbehandling. Det är denna behandlingsform som skiljer sig mot grupp B 

och som även finns med i grupp A. Denna tolkning indikerar att kvinnor som går igenom hor-

monbehandling upplever stora påfrestningar och att detta i sin tur kan medföra dramatiska för-

sämringar i livskvaliteten. Kvinnorna i grupp D (antal 9) var den grupp av kvinnor som ge-

nomgick minsta antalet kombinationer av behandlingsformer. Dessa kvinnor genomgick ki-

rurgi och strålbehandling och var den grupp som visade på minst förändringar av livskvalitet 

över tid. Utifrån resultaten presenterade i föreliggande studie kan slutsatsen dras att de be-

handlingsåtgärder som en bröstcancer drabbad kvinna går igenom har betydelse på hur hennes 

livskvalitet påverkas. Att behöva gå igenom flera behandlingsformer innebär större inverkan 

på livssituationen än vad det visar sig att färre gör. Hormonbehandling tycks vara den behand-

lingsformen som påverkar kvinnan påtagligt negativt och då framförallt i början av behand-

lingstiden. Denna slutsats överensstämmer med tidigare forskning som belyser att de olika be-

handlingsformerna medför olika mycket inverkan på kvinnans livskvalitet (Salonen et al., 
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2010; Costa-Requena et al., 2013). Av resultaten framgår även att de första sex månaderna ef-

ter diagnos är den tiden som upplevs som svårast för kvinnan. Att dessa resultat har framkom-

mit behöver inte enbart bero på de respektive behandlingsåtgärderna utan kan även tolkas som 

en naturlig reaktion av att drabbas av en potentiellt livshotande sjukdom. De resultat som 

framkommit i denna studie förstärker tidigare forskningsslutsatser gällande betydelsen av att 

erbjuda kvinnan stöd och vägledning under hela behandlingstiden och att stor vikt skall läggas 

till den första tiden efter diagnos och under behandlingstidens början (Salander et al., 2011; 

Gordon & Siminoff, 2010; Salonen et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Slutord 

Att drabbas av ett bröstcancerbesked innebär för de flesta kvinnor en omvälvande upplevelse 

vilken kan vara både positiv och negativ för dem. I dag förutspår forskning att allt fler kvinnor 

kommer att drabbas dels på grund av osund livsstil men även på grund av att vi möter en po-

pulation av människor som blir allt äldre. Tack vare förbättrad möjlighet till tidig diagnostise-

ring och effektivare behandling kommer allt fler kvinnor att överleva bröstcancern. Detta in-

nebär att många kvinnor kommer att leva i efterdyningarna av cancer, genomgå lång tid av 

behandlingsåtgärder och uppleva en förändrad livssituation. 

 

Inom rollen för socialt arbete har föreliggande studie bidragit med fynd som bör belysas ytter-

ligare. I resultaten för delfråga ett framkommer att kvinnorna i kategori 1 (Kat.1) skattar sin 

livskvalitet som betydligt lägre i förhållande till de övriga kvinnorna vid tidstillfället före dia-

gnos (T1). Denna kategori upplever att bröstcancersjukdomen har inneburit positiva föränd-

ringar och att deras totala livskvalitet har förbättrats efter sjukdomen. Det som är intressant att 

lyfta fram är vad kvinnans ursprungliga upplevelse av livskvaliteten har för betydelse för hur 

hon upplever bröstcancer sjukdomens inverkan och påverkan i livet som helhet. De kvinnor 

som upplever lägst livskvalitet innan hon drabbas är även den grupp som upplever de största 

förbättringarna. Utifrån detta kan vissa antaganden göras. Om kvinnan upplever betydande 

brister i sin nuvarande livssituation (tiden innan diagnos, T1) skulle det innebära att sjukdo-

mens negativa konsekvenser inte blir lika omfattande och att hon därför inte upplever föränd-

ringar i livet som lika svåra. Om kvinnan skattar sin livskvalitet som högre innan diagnostill-

fället finns två antaganden att belysa. Det första antagandet är att en god livskvalitet medför 

att kvinnan lever ett tryggt liv vilket i sin tur medför att hon får lättare att hantera de stress-

fulla händelser som det innebär att drabbas av en farlig sjukdom (se vidare förklaring under 

rubriken Anpassningsförmåga). Det andra antagandet innebär att de kvinnor som trivs med 

sitt liv, upplever en god livskvalitet innan diagnos, upplever en dramatisk försämring i livet 

till följd av bröstcancersjukdomen. Det blir därför intressant för fortsatta frågor. Vilken bety-

delse har kvinnans ursprungliga livskvalitet, hennes utgångsläge, för hennes totala upplevelse 

av att drabbas av bröstcancer sjukdom? Dessa antaganden och tillhörande frågor öppnar upp 

för fortsatt forskning med syftet att vidare undersöka betydelsen av kvinnans upplevelse av 

livskvaliteten innan hon drabbas. På så vis öka förståelsen för de förändringar som kvinnan 

upplever. Med detta önskar jag förtydliga behovet av fortsatt forskning för att undersöka hur 

en bröstcancer drabbad kvinna upplever sin livskvalitet utifrån hennes individuella upplevelse 
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och unika behov. Med bakgrund av ovanstående tydliggörs slutsatsen att det finns ett växande 

behov av rehabiliterande åtgärder och effektivt stöd till de kvinnor som drabbats. Detta med 

anledning till att förbättra de nuvarande behandlingsåtgärder och stöd som erbjuds kvinnor 

som är drabbad av bröstcancersjukdom och på så vis tillgodose henne med de bästa möjlighet 

för att hon skall erhålla en god livskvalitet både under och efter behandlingstiden. 

Livskvalitet är subjektivt och därför svårt att generalisera vilket innebär att det behövs vidare 

kunskap om hur kvinnorna i och med en cancerdiagnos själva upplever att deras livskvalitet 

påverkas inom livets olika arenor. Med det material som jag har haft tillgång till finns det 

möjlighet för fortsatta undersökningar. Frågeformulären berör åtta livsarenor och i förelig-

gande undersökning har samtliga sammanställts. De separata behandlingarna kan inverka på 

individuella sätt för bröstcancerdrabbade kvinnor inom de olika livsarenorna. Det kan det vara 

intressant att undersöka huruvida de olika behandlingsformerna påverkar livskvaliteten inom 

arenorna, förslagsvis sexualliv och relationer. 

I dag möter personal som arbetar med social frågor bröstcancerdrabbade kvinnor vid flera 

olika tillfällen (vilka jag inte har för avsikt att redogöra närmare). Dessa möten sker främst i 

arbetet som kurator på ett sjukhus men även i form av handläggningsarbete till följd av sjuk-

skrivningar och rehabiliteringsåtgärder. Med föreliggande studie vill jag åter belysa det väx-

ande behovet av professionellt stöd till de drabbade kvinnorna. Då samhället står inför det 

faktum att allt fler kvinnor kommer att drabbas ökar även behovet av kvalificerad efterbe-

handling. I denna uppsats redogör jag för de mest akuta åtgärderna och de påfrestningar som 

de kan innebära för den drabbade kvinnan. Jag vill även reflektera runt det stöd som hon kan 

tänkas behöva då den primära behandlingen är avslutad. Att drabbas av bröstcancer kan ha 

stor betydelse för kvinnans upplevelse av sig själv. Bröstcancer är en ”kvinnosjukdom” och 

den är i många fall beroende av hennes könshormoner. Vad detta får för långsiktig inverkan 

hos den drabbade kvinnan och då främst gällande hennes upplevelse av att vara kvinna blir 

därför intressant i rollen som socialarbetare. Utifrån ovanstående resultat ställer jag frågan om 

bröstcancer drabbade kvinnor som grupp kan komma och söka professionellt samtalsstöd 

längre fram i livet efter att det akuta stadiet är behandlat. Som tidigare forskning indikerar så 

kan kvinnans kroppsuppfattning och hennes känsla i relationen till företrädelsevis hennes 

partner och barn förändras. Jag tolkar detta som att kvinnans upplevelse av sig själv kan på-

verkas i den utsträckningen att hon kan vara i behov av extra stöd. Det är därför viktigt att be-
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lysa att denna grupp kan komma att söka fortsatt samtalsstöd vid andra enheter än direkta can-

ceravdelningar på ett sjukhus. Som social arbetare behövs mer kunskap för att på så sätt er-

bjuda henne det specifika stöd som hon är i behov av.  

För att sammanfatta slutsatserna och detta slutord anser jag att det är viktigt att fortsätta un-

dersöka hur kvinnor drabbade av bröstcancer upplever sin livskvalitet inom livets olika arenor 

och vid olika skeden i livet. Med ökad förståelse för kvinnans individuella situation och unika 

upplevelse kan den rehabiliterande vården med fokus mot det psykosociala måendet fortsätta 

att förbättras.  
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Tack 

Denna uppsats hade inte varit möjlig för mig att genomföra om det inte hade varit för några 

mycket betydelsefulla personerna. 

Först och främst vill jag rikta mitt varmaste tack till min handledare Pär Salander. Med hjälp 

av dig har jag fått ta del av ett mycket intressant projekt och jag har med ditt stöd och all den 

kunskap som du besitter har jag kunnat bidraga med ytterligare perspektiv till detta komplexa 

och betydelsefulla ämne. Jag har ställt många frågor till dig under arbetets gång och du har 

alltid tagit dig tid till att besvara dessa på ett konkret och lättförståeligt vis. Utan din kvalifice-

rade kunskap och den tilltro som du visat till mig som student hade resultatet av denna upp-

sats inte blivit vad den är i dag. Jag är mycket stolt över min insatts och oerhört tacksam för 

allt du bidragit med. 

Tack till min examinator David Rosenberg som tagit sig tid till att granska min uppsats och 

därefter konstruktivt hjälpt mig med förbättringar och förtydligar till det jag avser att belysa. 

Du har även gett mig dispens att förtydliga mina slutsatser och utöka det tilldelade sidantalet. 

Jag vill tacka min underbara, älskade och stöttande sambo Ambjörn Forsén som under många 

månader lyssnat och intresserat sig för mina studier. Du har visat förståelse för mitt behov av 

”egen tid” och du har skapat den trygga och rofyllda miljö som jag har behövt för att genom-

föra detta. Mitt hjärta vill berätta så mycket mer än ovanstående men jag sammanfattar det 

ned orden; med dig blir allt möjligt. 

Ytterligare tack till mina fantastiska föräldrar, Viveca Clementson och pappa Erland Johans-

son. Ni är har funnits närvarande hos mig både i min tanke och i mitt hjärta. Tack för erat stöd 

och att ni alltid har tilltror på till de saker jag bestämt mig för att göra.  

Jag vill även tacka mina fina svärföräldrar Harriet Söderquist Grundström och Erik-Ronny 

Söderquist.  Stor del av mitt skrivande är genomförd hos er i Blomsterdal, Ammarnäs. Många 

av mina djupaste slutsatser har kommit tack vare att ni bidragit med en mycket kreativ atmo-

sfär, trevligt sällskap och god mat.  

Vidare vill jag rikta ett tack till Åsa Jonsson som hjälpt mig att förstå Excel. Du har även varit 

lika intresserad av vetenskapligt arbete som jag och tillsammans med dig har många intres-

santa reflektioner uppkommit. 
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Tack även till mig goda vän Maria Pettersson som tillslut fick mig att förstå vad ”tratten” in-

nebär och som hjälpt mig korrektions läsning. Det finns en anledning till att jag kallar dig 

”Bästa Maria”. 

Tack till Gun-Marie Bergquist som med sina personliga berättelser bidragit med ett djupare 

perspektiv till mina studier. 

Slutligen vill jag åter förstärka det tack som jag riktar till ovanstående personer. Ni vet nog 

hur viktigt den här uppsatsen har varit för mig utan er hade jag inte klara det.  

Mitt innerligaste och hjärtligaste tack till er alla/ Lisa Johansson. 
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”LIVSTILLFREDSÄLLELSE”  

 

1 = mycket otillfredsställde 4 = ganska tillfredställande 

2 = otillfredsställande 5 = tillfredställande 

3 = ganska otillfredsställande 6 = mycket tillfredställande 

 

 
 

Ringa in den siffra som närmast passar din situaion.     

 

Livet är i allmänhet för mig 1 2 3 4 5 6 

Min förmåga att klara mig själv  1 2 3 4 5 6 

(gällande klädsel, tvätt/bad gångförmåga  

o dyl) är       

Min fritidssituation är 1 2 3 4 5 6 

Min yrkessituation är  1 2 3 4 5 6 

Min ekonomi är 1 2 3 4 5 6 

Mitt sexualliv är 1 2 3 4 5 6 

Mitt äktenskap är 1 2 3 4 5 6 

Mitt familjeliv är 1 2 3 4 5 6 

Mina kontakter med vänner och bekanta är 1 2 3 4 5 6 
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