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Abstrakt 

 

Bakgrund. I Sverige diagnostiseras omkring 8000 kvinnor årligen med bröstcancer. 

En av de vanliga reaktionerna på denna sjukdom är att drabbas av en kris och 

utveckla chock. Den drabbade kvinnan är i stort behov av stöd från sina närstående 

för att ta sig igenom denna svåra tid.   

Syfte. Syftet med denna studie är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer.  

Metod.  I litteraturstudien har 10 kvalitativa, empiriska studier analyserats utifrån 

Fribergs analysmetod. Databassökningar genomfördes på databaserna Cinahl 

complete, Cinahl with full text och PubMed.  

Resultat. Många av de kvinnor som drabbas av bröstcancer tolkar sin diagnos som 

en dödsdom och lever i en ständig rädsla över när döden skall inträffa. Att leva med 

bröstcancer innebär stor psykisk påfrestning för den drabbade kvinnan. Att drabbas 

av håravfall och eventuellt tvingas operera bort brösten medför en otrolig 

förlustkänsla samt en känsla av att inte längre vara kvinnlig.  

Konklusion. Att diagnostiseras med bröstcancer innebär stora psykiska och fysiska 

påfrestningar. För att som kvinna ta sig igenom denna sjukdom, krävs tydligt 

identifierade resurser. En av sjukvårdens största uppgifter blir att tillgodose kvinnans 

psykosociala behov.  

 

 

Nyckelord.   Bröstcancer. Upplevelse. Kvinna. Erfarenhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Background. Each year about 8000 women in Sweden are diagnosed with breast 

cancer. One of the most common reactions of this disease is to develop crisis and 

shock. The affected woman is in great need of support from her family and friends in 

order to get through this difficult time.  

Aim. The aim of this study is to illuminate women’s experiences of living with breast 

cancer.  

Method. In this literature study 10 qualitative, empirical studies was analyzed based 

on Friberg’s method of analysis. Database searches were performed on Cinahl 

complete, Cinahl with full text and PubMed. 

Results. Many of the women that are affected by breast cancer interpret their 

diagnosis as a death sentence and live in constant fear of when the death will occur. 

To live with breast cancer involves substantial psychological distress for the affected 

woman. To suffer from hair loss and may be forced to surgically remove the breasts 

involves an unlikely loss of feeling and a feeling of no longer being female. 

Conclusion. To get the diagnosis breast cancer involves both mental and physical 

stress. In order to the woman to get through the disease requires identified resources. 

One of the main healthcare tasks can be to fulfill the woman’s psychosocial needs. 
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Inledning 

Att som kvinna drabbas av sjukdomen bröstcancer påverkar hela hennes 

livsåskådning. Från att ena dagen vara frisk till att någon dag senare vara 

diagnostiserad med en sjukdom som kan medföra dödlig utgång vänder upp och ner 

på hela hennes tillvaro. Kvinnan kan känna sig rädd inför döden, känna att livet 

lämnar henne samt oroa sig över hur hon valt att leva sitt liv. Författarna till denna 

litteraturstudie har under grundutbildningen för sjuksköterskor uppmärksammat att 

dessa kvinnor ofta påträffas under verksamhetsförlagd utbildning i samband med att 

dem har uppsökt vård rörande andra åkommor. Vid omvårdnaden av dessa kvinnor 

så blir det mest centrala många gånger att finnas där för henne på ett psykologiskt 

plan. Med denna litteraturstudie avser författarna öka förståelsen för kvinnors 

upplevelse av att leva med bröstcancer. Nedan finns vidare forskning och aktuell 

litteratur inom det valda området.   

Bakgrund   

Hos de flesta personer som diagnostiseras med sjukdomen cancer väcks stor oro. Ett 

cancerbesked blir för de flesta berörda en fruktansvärd påminnelse om hur skört livet 

är. Hur man reagerar på ett cancerbesked är individuellt och det finns inget ”rätt” 

eller ”fel”. Att få en diagnos som cancer kan väcka en kris vilket kan ge upphov till 

starka känslor av sorg, apati och förvirring (Leander, 2013).  

 

Jassim & Whitford (2014) beskriver i sin studie att flertalet kvinnor uppfattade 

bröstcancer som en sjukdom med dödlig utgång innan de själva diagnostiserats med 

den. Kvinnornas tidigare erfarenheter kan inge rädsla men även hopp om överlevnad 

beroende på om erfarenheten är av positiv eller negativ karaktär. Sjukdomen medför 

både psykologiska och emotionella förändringar hos kvinnan efter diagnostisering. 

Trotts att många kvinnor som medverkade i studien fick låg självkänsla relaterat till 

sjukdomen samt att de kände sig deformerade efter masketomi hade 

cancersjukdomen givit dem värdefulla kunskaper. Många av de kvinnor som överlevt 

sjukdomen uppger en känsla av att inte längre oroa sig över småsaker, de uppskattar 

istället livet i en större utsträckning.  
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Myklebust Sørensen & Almås (2011) skriver att kvinnor som drabbas av bröstcancer 

är förhållandevis friska i jämförelse mot andra patienterna man som sjuksköterska 

möter. Detta är något man inte får glömma bort under mötet med kvinnan. De 

drabbade kvinnor har ett stort behov av information men även ett stort behov av stöd 

från sin omgivning, speciellt sin eventuella partner som även i sin tur påverkas djupt 

av sjukdomen och själv kan komma att behöva extra stöd (s. 448).  

 

Schmid-Buchi et al. (2008) har genomfört en litteraturstudie angående de 

psykosociala behoven hos bröstcancerpatienter och dess anhöriga. I denna studie 

framgår det att kvinnorna upplever förändrad livskvalitet, både under 

cancersjukdomen och vid överlevnad av den. Kvinnorna uppger att de fått bristande 

information, i vissa avseenden även helt utebliven information om sådant de gärna 

ville mottaga. Exempel på denna information är biverkningar av sjukdomen så väl 

som biverkningar från olika behandlingsmetoder. De fick heller inte den önskade 

informationen angående bröstrekonstruktion, tidiga menopaussymptom, remission 

och eventuell påverkan på livslängden i samma utsträckning som de hoppats på. I 

studien beskrevs emotionell stress, ångest och depression som det största 

hälsoproblemen hos kvinnor med bröstcancer. Makarna till kvinnorna som 

medverkade i studien uppgav att de utifrån sina förutsättningar försökte främja sin 

hustrus hälsa samt skydda henne från ytterligare sjukdom och ohälsa. Männen 

uppgav att de gärna följde sina fruar vid samtal så att de på bästa sätt skulle kunna 

hjälpa och stötta henne, samt få en ökad förståelse för hennes situation. Beroende på 

barnens ålder samt hur långt gånget sjukdomsförloppet var desto mer information 

ville även makarna motta. Raupach & Hiller (2002) har studerat kvinnor med 

bröstcancer och deras behov av information. Kvinnorna i studien uppgav en rad olika 

områden de ansåg var betydelsefulla att erhålla information om. Området som de 

flesta kvinnor uttryckte starkt behov av information på var risken för att återinsjukna 

i sin bröstcancersjukdom, 90% av alla deltagande ville erhålla denna information. Det 

näst största informationsbehovet var anknyt till chansen att bli botad från sin 

sjukdom, 82% av kvinnorna ville få kännedom om detta. Kvinnorna ville även få 

kunskap angående familjens risk att drabbas av bröstcancer, 81% av kvinnorna ville 

ta emot denna information.  
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Wagner et al. (2005) skriver om skillnaden i livskvalitet hos män vars fruar är 

diagnostiserade med bröstcancer. I studien framgår ett samband mellan de drabbade 

männen och sänkt livskvalité samt ökad psykisk ohälsa. Dessa män får det även 

svårare på arbetet då känslorna påverkar dess prestationsförmåga och funktion i 

dagliga aktiviteter.  

 

Drageset et al. (2009) har i sin studie granskat hur drabbade kvinnorna använder 

olika hanteringsstrategier för hantering av sjukdomen. Den vanligaste 

copingstrategin för dessa kvinnor vilka medverkade i studien var ”steg-för-steg” 

strategin. Denna innefattar att kvinnan försöker leva i nuet och inte tänka på möjliga 

framtidsscenarion, detta för att inte drabbas av oro eller rädsla. Flertalet kvinnor som 

använde sig av denna strategi upplevde det av högsta värde att inte mottaga för 

mycket information vid ett och samma tillfälle. Gemensamt för dessa kvinnor var 

även viljan att inte mottaga oönskad information, denna information kunde leda till 

kontrollförlust och ökad rädsla.  

 

Cancer är ett vitt begrepp som innefattar närmare 200 olika sjukdomar (Einhorn & 

Sylwan, 2013). Cancerdiagnoserna i Sverige har en jämn könsfördelning och drabbar 

nästintill lika många män som kvinnor årligen (Socialstyrelsen, 2013). 

Prostatacancer, bröstcancer och hudcancer är de tre vanligaste cancerdiagnoserna 

bland den svenska befolkningen, dock skiljer sig sjukdomsmönstret åt mellan könen 

(Socialstyrelsen, 2013). Årligen diagnostiseras omkring 8000 kvinnor med någon 

form av bröstcancer och av dessa avlider omkring 1400 till följd av sjukdomen. Det är 

vanligast att drabbas av bröstcancer i 60 års ålder och omkring en av nio kvinnor 

riskerar att drabbas av bröstcancer innan de nått en ålder av 75 år (Socialstyrelsen, 

2013). Sedan 60-talet har antalet insjuknande i bröstcancer fördubblats men trotts 

detta så ser prognosen  idag påtagligt hoppfullare ut. Förbättrade diagnostiska 

instrument är en av de många bidrag till denna positiva utveckling (Socialstyrelsen, 

2014). 

 

I vår kropp sker ständig cellförnyelse, så kallad celldelning. De gamla cellerna delar 

på sig för att bilda nya, identiska celler som ska komma att utföra exakt samma 

uppgift i kroppen. Vanlig celldelning sker i perfekt balans men vid utveckling av 

cancer så rubbas denna balans och cellerna delas okontrollerat. De nyproducerade 
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cellerna utför inte dess påtänkta uppgift i kroppen och celldelningen fortsätter 

ohämmat. Dessa nya felkonstruerade celler bildar efter en tid en klump, en 

cancertumör. Utvecklingen från cancerceller till tumörtillväxt kan pågå under flera 

års tid. En lång tids sjukdomsutveckling medför sena symptom vilket kan leda till att 

diagnosen ställs i ett sent skede av sjukdomen. Några av de vanligaste symptomen på 

bröstcancer är ojämnheter och eventuella knölar i bröstet (Einhorn & Sylwan, 2013). 

Tre olika undersökningar kombineras för att läkaren ska kunna ställa en 

bröstcancerdiagnos. Dessa tre metoder är klinisk undersökning, mammografi och 

cytologiprovtagning (Nystrand, 2014). Det finns två olika typer av tumörtillväxt, 

benigna och maligna. Benigna tumörer kallas godartade tumörer, dessa celltillväxter 

är inte cancertillväxt men har benägenhet att snabbt expandera. Maligna tumörer är 

det som i folkmun kallas för cancer. Dessa celler har en benägenhet att växa igenom 

andra vävnader vilket så småningom medför kontakt med blodbanan och utger en 

stor risk för metastasering (Einhorn & Sylwan, 2013).   Vid metastasering, så kallad 

spridning av bröstcancern, ser prognosen allvarligare ut för den drabbade än om den 

skulle vara begränsad till endast bröstet (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Sammarco (2009) studerade livskvaliteten hos kvinnor som överlevt bröstcancer. I 

studien framgår det att yngre kvinnor som överlevt sjukdomen har ett större socialt 

nätverk än äldre kvinnor som överlevt. En tänkbar förklaring till varför det ser ut på 

detta sätt kan vara att de överlevande kvinnorna i de äldre åldersgrupperna i större 

utsträckning är änkor eller lever ensamma. Äldre kvinnor visade på bättre livskvalitet 

relaterat till socioekonomisk klasstillhörighet, psykiskt välbefinnande och 

spiritualitet än de yngre kvinnorna.  

Motiv och syfte 
 

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever det ofta svårt att föreställa sig 

hur framtiden kommer att se ut. De flesta kvinnor försöker leva i nuet, trotts starka, 

kaotiska känslomässiga reaktioner. Den starka vilja till att fortsätta leva medför en 

envishet och innebär en konstant strid mot sjukdomen (Landmark et al. 2001). För 

att på bästa sätt bemöta och vårda dessa kvinnor krävs förståelse och kunskap hos 

vårdpersonalen. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser 

av att leva med bröstcancer. 
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Metod  

Litteraturstudiens författare genomförde litteraturstudien utifrån empirisk, kvalitativ 

forskning i syfte att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer.  

Olsson och Sörensen (2011) beskriver litteraturstudier i egenskap av forskning 

skapad på litteratur. Vid examensuppsatser är litteraturstudier den vanligaste 

metoden då man avser att undvika störa den verksamhet som studien berör, 

exempelvis hälso- och sjukvården (s.145).  

 

Enligt Polit & Beck (2013) inleds en litteraturstudie med en frågeställning. Relevant 

data samlas in utifrån redan fullföljd forskning för att analyseras och sammanställas i 

ett nytt resultat. Litteraturstudien belyser på så sätt vilken kunskap man har inom det 

valda ämnet och vilken kunskap som bör forskas vidare (Ss.116-117). Olsson & 

Sörensen (2011) skriver om begreppet kvalitativ forskning och menar på att det 

bygger på subjektivitet och flexibilitet hos forskaren. De valda frågeställningarna 

fördjupas under arbetets gång för att upptäcka och tydliggöra det valda fenomenet. 

Resultatet i kvalitativ forskning är djupt ingående på individnivå och forskaren har i 

regel haft långvarig kontakt med deltagarna (s.18).   

Sökmetoder 
 

Databaserna som litteraturstudiens författare använde sig av var Cinahl complete, 

Cinahl with full text och PubMed. Polit & Beck (2013) skriver att Cinahl är en viktig 

databas för sjuksköterskor då databasen täcker in hundratals omvårdnads- och 

hälsojournaler samt böcker och avgränsade kapitel (s.120).   

 

Sökorden författarna använde sig av för att finna de valda studierna bestod av orden 

experience, lived experience, living with, breast cancer, breast neoplasms, women, 

qualitaive, narrativ, coping with, coping och cronic illness. Booeliska ord användes 

för att avgränsa sökningen och undgå studier vars syfte inte var enhetligt med 

litteraturstudiens. Trunkeringar användes för att fånga olika böjelser och begrepp. 

Avgränsningar som gjordes var peer reviewed, engelskt språk, studier publicerade 

inom vissa årtal samt kvinnligt kön. Eftersom att ett flertal studier är representerade i 

denna litteraturstudie redovisas enbart de databassökningar som resulterade i de 

valda studierna som ingår i litteraturstudiens resultat. Se tabell 3, bifogad bilaga 2.    



6 
 

Urval 
 

Inklussionskriterierna för denna litteraturstudie bestod av kvinnligt kön, en ålder 

över 20 år samt inneha en bröstcancerdiagnos. Litteraturstudien exkluderade män då 

det är kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer som belyses. Kvinnor vars 

bröstcancer metastaserat exkluderades då även detta medför en allvarligare prognos.  

 

Det systematiska urvalet av studier genomfördes i fyra olika steg. Det första steget 

innefattade granskning av artiklar vars titel stämde överens med litteraturstudiens 

syfte. Steg två i urvalet granskades även överensstämmandet av titel samt abstrakt 

med litteraturstudiens syfte. Här kontrollerades även inklussions- respektive 

exklussionskriteriernas överensstämmelse med litteraturstudiens. Steg tre 

innefattade utöver titel och abstrakt även att artikeln i helhet stämde överens med 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Urval fyra bestod av en kvalitetsgranskning 

där endast studier av medelhög och hög kvalitet godkändes. Urval fyra resulterade i 

tio vetenskapliga studier, dessa blev det slutgiltiga urvalet. Vid kvalitetsgranskningen 

av de valda studierna utgick författarna från Olsson & Sörensens (2011) 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (s.285). Detta genomförde 

författarna enskilt för att vid ett senare tillfälle jämföra sina resultat för att 

säkerhetsställa hög kvalitet på de valda studierna.    

 

Totalt tio studier med kvalitativ ansats valdes ut, 140 kvinnor medverkade i studierna 

varav 5 deltagare valde att avsluta sin medverkan. Den geografiska spridningen av 

studierna är bred. Länderna som medverkade är Pakistan, Turkiet, Brasilien, Norge 

Australien, England, Libanon och Iran. Det slutgiltiga urvalet beskrivs närmare och 

återfinns tillsammans med kvalitetsgranskningen representerade i tabell 2, bifogad 

bilaga 1.      

 

Analys 
 

Litteraturstudiens författare inledde analysarbetet genom att läsa de valda artiklarna 

enskilt ett flertal gånger, detta i avsikt att erhålla en utförlig bild av hela studien. 

Författarna samtalade sedan med varandra om den tolkning de enskilt bildat sig 

utifrån de olika studierna. Författarna valde sedan att klippa ut meningsenheter och 

översätta dem till svenska, detta för att öka sin förståelse ytterligare. 
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Huvudkategorier urskildes genom att författarna parade ihop liknande stycken från 

de olika resultaten med varandra. På detta sätt urskildes även likheter och skillnader i 

materialet. De fyra huvudkategorier som bildades var ”Känslomässiga reaktioner”, 

”Att inte längre känna sig som en kvinna”, ”Behov av stöd” samt ”Behov av 

information”. Dessa teman hade vardera två underkategorier. 

 

Analysarbetet utgick från Fribergs (2012) beskrivning av analysarbete där detta 

beskrivs som en rörelse från helhet till dess beståndsdelar, därigenom bildas en ny 

helhet. De studier som valts ut ska läsas igenom flertalet gånger, genom detta kan 

forskaren uppnå en sammanfattande bild av innehållet. Det är resultatet i de valda 

artiklar som ska analyseras. Resultaten i kvalitativa studier sammanförs genom 

teman eller kategorier med eventuella subteman eller subkategorier. Då en 

sammanfattande bild skapats av studiernas resultat ska nyckelfynd urskiljas. Här ska 

fokus ligga på det som utgör studiens resultat, till exempel teman eller subteman. En 

sammanställning ska göras av varje studies resultat, detta för att ge en översikt på 

analysmaterialet. När detta är gjort ska studiernas resultat relateras till varandra. Ur 

studiernas resultat ska skillnader och likheter urskiljas. Nya övergripande teman kan 

nu skapas. Det är viktigt att man under hela analysprocessens gång har studiens syfte 

i åtanke. Med grund i nya teman ska en beskrivning formuleras. På ett lättläst och 

begripligt sätt ska analysen presenteras. Utifrån de analyserade studiernas resultat 

ska en text skapas, denna text ska skänka läsaren förståelse kring det valda 

fenomenet (Ss.127-129).  

Forskningsetik 
 

Författarna till denna litteraturstudie ville säkerhetsställa högt vetenskapligt värde 

utan att riskera att kränka människors rättigheter, friheter och integritet. Av de tio 

artiklarna som medverkar i studiens resultat har samtliga etiskt tillstånd eller ett 

godkännande från en etisk nämnd eller kommitté. Wallengren & Henricson (2012) 

menar på att studier genomförda med etiskt tillstånd håller ett högre vetenskapligt 

värde än studier som genomförs utan etiskt tillstånd (s.492). Författarna talade 

mycket om sina livserfarenheter och förkunskaper inom det valda området innan det 

inledde arbetet med studien. Detta för att inte deras personliga åsikter eller 

upplevelser skulle komma påverka studiens resultat.  
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Henricson & Billhult (2012) belyser att vid genomförande av kvalitativa studier är det 

nyttigt att forskaren begrundar sin livserfarenhet, yrkeserfarenhet och sitt vetande 

om det valda fenomenet. Det är även värdefullt att med hjälp av andra 

forskningskollegor reflektera över sin förförståelse då detta kan öka medvetenheten 

om hur förförståelsen interagerar med studiens resultat (s.132).      

Resultat 
 

Litteraturstudiens resultat pressenteras utifrån de huvudkategorier och 

underkategorier som skapades efter analysprocessen (tabell 1).  

Tabell 1. Översikt över huvud- och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

 

Känslomässiga reaktioner 

 

 

 Att drabbas av chock 

 En osäker framtid 

 

Att inte längre känna sig som en 

kvinna 

 

 

 Förändrad 

kroppsuppfattning 

 Att drabbas av håravfall 

 

Behov av stöd 

 

 Familjen ger trygghet 

 Trygghet finns i religiös 

trosuppfattning 

 

 

Behov av information  

 

 Bristande information från 

sjukvården 

 Andra kvinnors 

erfarenheter 

 av bröstcancer kan inge 

trygghet 
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Känslomässiga reaktioner 
 

För en kvinna kommer ofta bröstcancerdiagnosen som ett chockbesked, helt plötsligt 

vänds hennes liv upp och ner. De ser med osäkerhet på framtiden eftersom de inte vet 

om de kommer att överleva sjukdomen (Da Costa Vargens & Berterö 2007 & 

Taleghani et al. 2008).  

Att drabbas av chock  
 

Banning et al. (2010) belyser de normala reaktionerna vid en bröstcancerdiagnos, de 

två vanligaste är reaktionerna är chockutveckling och depression. Taleghani et al. 

(2008) åskådliggör de emotionella aspekterna på diagnosen som att drabbas av panik 

och förlora kontrollen över sitt liv. Självförtroendet och hoppet om en eventuell 

framtid börjar svikta. Landmark & Wahl (2002) skriver att bröstcancerdiagnos sätter 

igång starka, känslomässiga reaktioner. Detta kan upplevas som en traumatisk kris 

för kvinnan där chock är den första reaktionen på sjukdomen efter diagnostisering. 

Man kan även drabbas av emotionell obalans och uppleva kaotiska känslor, detta kan 

i stor utsträckning påverka det vardagliga livet.  

 

En studie som Duomit et al. genomförde (2010) visar att kvinnor som lever med en 

cancerdiagnos upplever det som en oupphörlig strid mot sjukdomen. Da Costa 

Vargens & Berterö (2007) menar att diagnostiseringen bröstcancer väcker enorm 

rädsla inför döden och en överväldigande oro över att den kan inträffa när som helst. 

Vissa kvinnor upplever redan att livet börjar lämna dem vid samma stund de får 

vetskap om sin sjukdom.   

 

Taleghani et al. (2008) belyser aspekten att många kvinnor personligen uppfattar sig 

som för unga eller friska för att insjukna i bröstcancer. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att utveckla och drabbas av chock. Da Costa Vargens & Berterö (2007) 

beskriver anledningen bakom chockutvecklingen som en direkt visualisering till 

döden utifrån blotta ordet cancer. Detta inträffar genom att många har en direkt 

koppling till någon som gått bort i någon form av cancer.  
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En osäker framtid 
 

I samband med att behandlingen avslutas kan många kvinnor på nytt känna rädsla 

och osäkerhet, rädslan att återinsjukna är det som oroar mest. Olika känslor tar form 

och kvinnan kan uppleva sig som vilsen samt känna en växande tomhet. Att själv inte 

kunna påverka sjukdomsförloppet är något som påverkar kvinnan inombords 

(Doumit et al. 2010 & Oxlad et al. 2008).  

 

Landmark & Wahl (2002) beskriver i sin studie att tron om framtiden är strakt 

kopplat till viljan att leva. Då livet känns hotat av döden bygger kvinnorna upp en 

styrka och vilja att besegra sjukdomen, detta är något som för det mesta sker 

omedvetet inom kvinnorna. En upplevelse av att döden tar framtidens plats påverkar 

också att vilja besegra sjukdomen. Det är svårt för kvinnorna att föreställa sig hur 

framtiden kommer att se ut. Vid uppföljningen av sjukdomen kan livet kännas 

ljusare, man kan få vetskapen om att behandlingen ger önskat resultat och 

cancersjukdomen kan vara botad.  

 

Doumit et al. (2010) & Joulaee et al. (2012) berättar att kvinnor som är drabbade av 

bröstcancer oroar sig mest för återfall, något som speglar sig i rädsla och osäkerhet. 

Kvinnorna uppger också att det lever med rädsla och osäkerhet gällande deras fysiska 

aktivitet och hur denna kommer att påverkas med tiden.  

 

Taleghani et al. (2008) skriver om den osäkerhet som finns bland kvinnorna 

angående sin cancersjukdom. Osäkerheten om sjukdomen är något som påverkar 

deras sätt att se på framtiden men den håller inte kvinnorna ifrån att fortsätta leva ett 

lyckligt liv. Vissa kvinnor uppger att det vid ett eventuellt återinsjuknande i 

bröstcancer skulle känna trygghet i sina goda förutsättningar att besegra den på nytt.   

Att inte längre känna sig som en kvinna  
 

Cebeci et al. (2012) & Doumit et al. (2010) beskriver att många kvinnor upplever 

förluster under sjukdomstiden. Förlusten av håret som orsakats av behandling samt 

förlusten av ett eller båda brösten är de mest avgörande i känslan av att inte längre 

känna sig som en kvinna. Da Costa Vargens & Berterö (2007) skriver i sin studie att 

kroppen har en nära relation till kroppsuppfattning, den självbild man har samt sin 
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självkänsla. Kvinnan ser också på kroppen som något socialt och kulturellt, vilket då 

kan leda till att det blir ett kommunikationsmedel till omvärlden. Förlorar man då 

någon kroppsdel, förlorar man också en del i den kommunikation som man har till de 

personer i sin omgivning, omvärlden men även den kommunikation som man har till 

sig själv.  I en studie genomförd av Joulaee et al. (2012) berättas det om olika 

förluster som kvinnorna upplever i början av sjukdomsförloppet. De förluster som 

kvinnorna upplever är inte bara en förlust av deras hälsa, utan de upplever det även 

som något inom dem som försvinner, kanske deras sinne.  

 

Förändrad kroppsuppfattning   
 

Da Costa Vargens & Berterö (2007) beskriver att självbilden, självkänslan och 

kroppsuppfattningen står i nära relation till varandra. Efter en masektomi då delar 

eller hela bröstet opererats bort, förändras kroppsuppfattningen vilket påverkar 

kvinnan i stort. Alla kvinnor hanterar detta på olika sätt. Landmark & Wahl (2002) 

redogör för bröstens koppling till känslan av femininitet och sambandet till kvinnans 

sexualitet. Vid kirurgiskt borttagande av ett bröst kan hennes självbild förändras och 

hon kan komma att känna sig okvinnlig och inte stå ut med sin nya kropp. Banning et 

al. (2010) nämner också sambandet mellan förändrad kroppsuppfattning och känslan 

av att förlora sin femininitet. Oxlad et al. (2008) belyser även kvinnors upplevelser av 

att leva med ett bröst som något som gör dem mindre kvinnliga samt den stora 

svårigheten att bortse från denna förlust. I studien som Joulaee et al. (2012) 

genomförde visade resultatet att många kvinnor upplever en stark förlust, både 

kroppsligt och känslomässigt när de lever med bröstcancer. Förlusten var främst i 

avseendet som en identitetsförlust som kvinna i relation till sina närstående.    

Tighe et al. (2011) berättar om hur kvinnorna påverkas av både diagnosen och de 

olika behandlingarna i relation till deras fortsatta samlevnad i framtiden.  

I två studier gjorda av Oxlad et al. (2008) & Teleghani et al. (2008) beskrivs den oro 

som finns bland kvinnor angående sexuella relationer i samband med att de på grund 

av behandlingen hamnar i klimakteriet. På grund av den osäkerhet som kvinnorna 

känner i förhållande till deras förändrande kroppar, känner de sig inte attraktiva som 

kvinnor längre i relation till deras män eller eventuellt framtida partner.  

 



12 
 

Taleghani et al. (2008) skriver att yngre kvinnor upplever den förändrade 

kroppsuppfattningen jobbigare än äldre då de anser att utseendet har en större 

betydelse. Äldre kvinnor ser istället sina bröst som en kroppsdel vars funktion var att 

amma, något som de inte längre är i behov av.  

Att drabbas av håravfall 
 

I samband med att olika behandlingar genomförs förlorar kvinnorna håret. Detta ses 

som något jobbigt hos kvinnorna men samtidigt som något väntat. Håravfallet 

påverkar deras sätt att hantera sjukdomen och medför samtidigt en negativ påverkan 

på självkänslan. Hos vissa kvinnor är håravfallet det jobbigaste men hos andra är det 

inte lika jobbigt som förlusten av ett eller båda brösten då håret växer ut med tiden. 

Många kvinnor upplever en sorg och nedstämdhet när de börjar tappa håret (Cebeci 

et al. 2012, Doumit et al. 2010 & Doumit et al. 2010).  

 

Den femininet som en kvinna upplever genom sitt hår ändras och man känner sig 

mindre feminin än tidigare. I samband med håravfallet tappar de en del av sig själva 

samt den identitet man tidigare hade förändras. Självkänslan och självbilden 

påverkas också på ett negativt sätt (Da Costa Vargens & Berterö 2007 & Oxlad et al. 

2008).  

Behov av stöd 
 

För de kvinnor som drabbas av bröstcancer är familjen och andra närstående 

tillsammans med kvinnornas tilltro till Gud, de viktigaste resurserna till hanteringen 

av sjukdomen samt sjukdomsförloppet (Doumit et al. 2010 & Da Costa Vargens & 

Berterö 2007)  

 

Familjen ger trygghet  
 

Cebeci et al. (2012) skriver att kvinnan upplever sig vara i behov av stöd från 

närstående för att klara sig igenom denna svåra tid. De beskriver även att kvinnan 

begränsas av sjukdomen i sitt vardagliga liv samt att hon kan komma att behöva hjälp 

med vardagliga aktiviteter. De flesta kvinnor får stöd från sin familj under hela 

sjukdomsförloppet från det att cancern diagnostiseras fram till dess att den relevanta 

behandlingen är avslutad.  
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Banning et al. (2010) belyser familjens positiva inverkan på kvinnans 

hanteringsstrategier när det gäller att leva med sjukdomen. Det ekonomiska stödet 

samt det moraliska stödet som man kan erhålla från sina närstående är av stor 

betydelse när det gäller att ge den drabbade kvinnan psykiskt stöd. Landmark & Wahl 

(2002) belyser att det viktigaste stödet av dem alla är att som drabbad kvinna med 

bröstcancer mottaga stöd från sin make och sina barn. Familjens stöd påverkar 

kvinnan i stort men även hennes vilja och styrka till att överleva sin sjukdom. Da 

Costa Vargens & Berterö (2007) skriver att det viktigaste stödet är det från sin 

partner och sina nära vänner. Detta stöd ses som det viktigaste för kvinnan då det är 

som mest avgörande och involverar hennes upplevelse av att känna sig förstådd i sin 

sjukdom.   

Tryggheten finns i religiös trosuppfattning 
 

Oberoende av religiös tro berättar många kvinnor att de upplevde sjukdomen som 

något Gud givit dem, samt att det var deras öde att drabbas. Då de inte kunde 

påverka situationen fick de acceptera sjukdomen. Genom deras tro på Gud kunde de 

finna sig i det som inträffat och på ett enklare sätt anpassa sig till den nya 

livssituationen (Cebeci et al. 2012, Doumit et al. 2010 & Joulaee et al. 2012).  

 

I en studie gjord av Taleghani et al. (2008) skildras den religiösa tilltron och 

tryggheten gentemot Gud, kvinnorna hittade styrkan till att konfrontera diagnosen 

och sjukdomen genom tron på honom och hans kraft. En del av kvinnorna såg 

sjukdomen som ett test från Gud medan andra inte skuldbelade honom för att de 

drabbats. Även fast man inte skuldbelade honom sökte man trygghet genom att be då 

tron om att han skulle kunna göra det bättre. De kvinnor som såg sjukdomen som ett 

test upplevde det som något de var tvungen att gå igenom med stolthet.  

 

Da Costa Vargens & Berterö (2007) berättar om kvinnornas vilja att kämpa mot 

cancern och besegra den, även om det så skulle resultera i att sjukdomen kostar dem 

livet. Genom deras tro till en högre makt så skulle de klara sig igenom denna tid av 

sjukdom.  
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Behov av information 
 

Kvinnor med bröstcancer känner att de får bristande eller ingen information alls från 

sjukvården angående deras sjukdom. De uttrycker också en önskan om att få 

information från kvinnor som genomgått bröstcancer och överlevt, samt en vilja om 

att dela sina erfarenheter med kvinnor som är på samma stadie som dem själva. De 

ser detta som ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet mellan kvinnor som är 

drabbade (Doumit et al. 2010). 

Bristande information från sjukvården 
 

Många av kvinnorna upplever att de får bristande information angående vad som 

kommer att hända efter att de genomgått en masektomi och risken för att drabbas av 

komplikationer, specifikt lymfödem. Informationen de saknar är hur de kan 

förebygga och minska risken att drabbas, samt vilken behandling de kan använda vid 

utvecklingen av lymfödem. Det finns även brister i informationen om hur kvinnan 

själva kan genomföra en självundersökning av brösten, i vissa fall finns det till och 

med brister i informationen gällande diagnosen (Cebeci et al. 2012 & Oxlad et al. 

2008).  

Andra kvinnors erfarenheter av bröstcancer kan inge trygghet 
 

Oxlad et al. (2008) belyser kvinnornas önskan av att få information från andra 

kvinnor som tidigare varit drabbade av bröstcancer. Kvinnorna tror att detta skulle 

medföra ett lugn och en trygghet inför framtiden då de skulle träffa andra i liknande 

situation, vars liv trotts sjukdom blivit långa och meningsfulla. Doumit et al. (2010) 

skriver också att kvinnorna önskar träffa andra som har genomgått sjukdomen samt 

kvinnor som nyligen fått diagnosen och är på väg att uppleva den.  

 

Doumit et al. (2010) belyser kvinnornas upplevelse av att tillsammans med andra 

kvinnor få dela med sig av sina erfarenheter som viktiga faktorer för att själva kunna 

ta sig igenom sjukdomen. I den studien som Da Costa Vargens & Berterö (2007) 

genomfört beskrivs kvinnornas vilja av att hjälpa andra som befinner sig i liknande 

tillstånd, detta genom att dela med sig av sina erfarenheter till dem. De vill att man 

ska leva det liv man vill leva och att man inte ska låta sig hindras av sjukdomen.  
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Diskussion 
 

Den här litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer. Det resultat som framkom bestod av fyra stycken huvudkategorier med 

vardera två underkategorier. Huvudkategorierna var ”Känslomässiga reaktioner”, 

”Att inte längre känna sig som en kvinna”, ”Behov av stöd” samt ”Behov av 

information”.  

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Eftersom att syftet var att belysa upplevelser ansåg författarna att 

kvalitativa studier var bäst lämpade. Enligt Friberg (2012) så är målet med kvalitativa 

studier att skapa en ökad förståelse för ett fenomen (s.121). Segesten (2012) menar på 

att den förståelse som man vill fördjupa inom det valda fenomenet är det som 

handlar om patienten och dess upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov 

(s.99).  

Lundman & Graneheim (2012) berättar om vikten av att visa trovärdigheten i sitt 

forskningsresultat. Trovärdigheten byggs upp på fyra begrepp som används inom den 

kvalitativa forskningen; giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. 

Resultatets giltighet handlar om den sanning som finns där. Framhävs det som ska 

beskrivas genom att se på de karaktäristiska och det representativa eller typiskt, kan 

resultatet bedömas som giltigt. Under hela forskningsprocessen ska forskaren styrka 

sina ställningstagande vilket leder till en tillförlitlighet. Resultatets tillförlitlighet 

stärks också om forskaren har beskrivit analysarbetet noggrant samt om analysen 

genomförts tillsammans. Inom forskning är det viktigt med överförbarhet, där det 

handlar om resultatet och hur man kan överföra det till andra sammanhang och 

grupper. Den delaktighet som forskaren har inom den kvalitativa studien är naturlig 

och ses som en medskapare av en text under intervjun. Intervjustudiens resultat kan 

då inte verka oberoende av forskaren (Ss.196-199).  

Författarna valde att kvalitetsgranska de valda studierna enskilt för att sedan jämföra 

de resultat som framkommit tillsammans. Detta genomfördes för att granskningen 

skulle inneha en högre kvalité. De studier som ingick i kvalitetsgranskningen 

bedömdes som medel respektive höga efter författarnas kompetens. Analysen 

genomfördes tillsammans för att tillgodose hög trovärdighet i resultatet. Arbetet 

delades sen upp mellan författarna och de sammanställde olika delar var för sig. När 



16 
 

alla delar var skrivna kontrollerade författarna varandras delar och genomförde vissa 

ändringar så att litteraturstudien skulle bli enhetligt.  

 

Den geografiska spridningen av studier som författarna inkluderade var vid. Detta är 

inget författarna ansåg negativt då det var upplevelsen av att leva med bröstcancer 

som skulle belysas. Författarna menade att oberoende av vilket land kvinnorna 

kommer ifrån är upplevelsen densamma så länge som kulturen inte har någon större 

inverkan på det vardagliga livet. Detta är något som styrks då de upplevelser som 

framkom i de valda studierna var väldigt likande oberoende av land.  

 

De kvinnor som ingick i de valda studierna befann sig på olika stadier i 

sjukdomsförloppet. Vissa kvinnor var under pågående behandling medan andra 

nyligen avslutat sin behandling eller befann sig mellan två behandlingstillfällen. 

Beroende på var kvinnorna befann sig i sjukdomsförloppet hade de olika upplevelser. 

Författarna ansåg inte detta vara ett problem då upplevelsen av att leva med 

bröstcancer var det som skulle belysas. Författarna anser att uppfattningen av 

sjukdomen förändras och utvecklas under sjukdomens förlopp samt i takt med 

behandlingens olika resultat.   

 

De delar som ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte översattes till svenska. 

Lexikon har använts men trotts detta går det inte att garantera att det inte skett 

feltolkningar av texten.  

 

Författarna valde att begränsa sig gällande årtalen på studierna som ingår i resultatet 

till att vara publicerade efter år 2000, detta för de ansåg att nyare forskning var mer 

relevant. Enligt Östlundh (2012) kan avgränsningar gällande år göras då 

vetenskapligt material anses som färskvara. Avgränsningen kan göras tidigt i 

arbetsprocessen om man inte är intresserad av äldre forskning (s.74). Det gjordes en 

begräsning till att studierna skulle vara publicerade på engelska, detta för att i största 

möjliga mån undvika feltolkningar och missförstånd på grund av den språkliga 

barriären. Östlundh (2012) beskriver att avgränsningar i språket kan göras, detta för 

att man lättare ska få studier skrivna på de språk man själv behärskar (s.74).  
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En styrka i denna litteraturstudie är den kvalitetsgranskning som genomfördes 

enskilt och senare jämfördes mellan författarna. Detta resulterade i att det bara var 

relevanta studier kvar som svarade väl mot litteraturstudiens syfte, detta ökade även 

resultatets trovärdighet. En annan styrka i litteraturstudien är exkulsionskriterierna 

som författarna efterfrågade. Författarna valde att helt exkludera kvinnor med 

metestaserad bröstcancer då de menar att upplevelsen skulle ändras och inriktas mot 

döden i större utsträckning. Sjukdomen skulle då upplevas som ett direkt dödsbesked 

istället för en sjukdom med goda behandlingsmöjligheter.  

 

Eftersom författarna var ovana att söka vetenskapliga studier kan relevant forskning 

missats under artikelsökningen, detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien. En 

annan svaghet i litteraturstudien kan vara att det inte fanns en specificerad 

åldersgrupp som inklusionskriterie. I de flesta studier fanns ingen specificerad 

ålderbegräsning på deltagarna. Detta gjorde det svårt för författarna att själva sätta 

ett åldersspann som inklussionskriterie. Hade det funnits ett större utbud av studier 

med specifika kriterier på åldern hade författarna valt en sådan avgränsning.  

Resultatdiskussion 
 

Litteraturstudiens författare har i resultatdiskussionen jämfört litteraturstudiens 

resultat med tidigare forskning och omvårdnadsteorier.  

Hur chock och kris påverkar kvinnan  
 

Resultatet i denna litteraturstudie belyser kvinnors upplevelse av att diagnostiseras 

med bröstcancer som att mottaga ett dödsbesked. Även Lackey et al. (2001) menar att 

kvinnor vid diagnostiseringen av cancersjukdomen vanligen tolkar sjukdomen som 

en dödsdom. Litteraturstudiens resultat visar även att känslolivet hos dessa kvinnor 

övergår till att bli överväldigande och vanliga reaktioner på detta är rädsla, chock och 

utveckling av kris. 

 

Banning et al. (2009) menar också att en cancerdiagnos väcker många känslor, några 

av de mest centrala är chock, ångest, oro och rädsla för sjukdomens utveckling och 

påverkan på det vardagliga livet.  Även Lindop et al. (2001) belyser chock som den 

vanligaste reaktionen vid mottagandet av en bröstcancerdiagnos.   
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Eide & Eide (2009) skriver att det i chockfasen är vanligt att den drabbade inte längre 

har en nära kontakt till sitt känsloliv samt att bedömnings- och tankeförmågan 

brukar vara nedsatt. Förnekelse beskrivs som en av de normala reaktionerna på en 

kris. Detta kan för den drabbade innebära att man inte längre bedömer situationen 

man befinner sig i på ett adekvat sätt. Ett exempel på när bedömnings- och 

tankeförmågan sviktar kan vara när man som kvinna upptäcker en knöl i sitt bröst 

men inte uppsöker läkare eftersom endast tanken av att knölen skulle kunna vara 

cancer förnekas (s.210).  

 

Litteraturstudiens författare ansåg att detta kan vara en anledning till att kvinnorna 

upplevde att de inte fick tillgång till den önskade informationen från sjukvården. 

Eftersom att många har drabbats av chock och då har nedsatt förmåga att tolka given 

information samt att det genom förnekelse kanske inte förmår att mottaga denna, 

kan informationen istället glömmas bort.  

KASAM – Känslan av sammanhang  
 

Antonovsky (1991) menar att KASAM, ”känslan av sammanhang” är viktigt för hur 

man hanterar och går igenom olika påfrestningar i livet. I KASAM finns tre centrala 

begrepp, dessa begrepp är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet 

begriplighet beskrivs som den egna tolkningen av inre och yttre stimuli och huruvida 

denna stimuli uppfattas och förstås som förnuftig eller kaotisk. Begreppet 

hanterbarhet innebär hur man som person kan identifiera sina resurser när man går 

igenom en svår tid. Hanterbarheten kan utgöras av en eventuell partner, nära anhörig 

eller religiös livsåskådning som identifieras som ett stöd och utgöra en trygghet. Den 

utsatta personen känner sig då inte längre som offer under en svår tid av sjukdom då 

dessa resurser finns identifierade. Det tredje begreppet som man talar om inom 

KASAM är meningsfullhet. Meningsfullheten syftar på att personen kan se en positiv 

mening med det som inträffat och att man kan urskilja betydelsefulla skeden i livet 

(Ss. 38-41). 

 

I litteraturstudiens resultat är det tydligt att bröstcancerdiagnosen påverkar 

känslolivet till att bli stormande och kaotiskt hos de insjuknande kvinnorna. Detta 

anser författarna till litteraturstudien inneha en stark koppling till KASAM med en 

låg känsla av begriplighet. I litteraturstudiens resultat framgår även att vissa kvinnor 
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utvecklar en starkare anknytning till sin religiösa åskådning. Genom att identifiera 

sin religiösa livsåskådning som en resurs anser författarna till litteraturstudien att 

detta kan medföra en hög känsla av hanterbarhet och då ett högre KASAM. Lackey et 

al. (2001) menar att kvinnor som lever med bröstcancer kan komma att knyta an 

starkare band till en högre makt. Denna religiösa övertygelse ger kvinnor den styrkan 

de behöver för att bekämpa och överleva sin sjukdom. En studie från Banning et al. 

(2009) belyser även hur den religiösa livsåskådningen är till stor hjälp för de 

cancerdrabbade kvinnor, genom denna kontakt till en gud kan kvinnorna åter igen 

hitta sin livsglädje.  

 

Författarna anser att begreppet meningsfullhet är av största betydelse för att förstå 

kvinnors olika upplevelser av sin sjukdom. Vissa som lever med bröstcancersjukdom 

ser inte längre hoppet i vardagen, andra kvinnor har fortfarande stor livsgnista kvar 

och är positivt inställda till framtiden. Författarna anser att genom hänsynstagande 

över de olika delarna som innefattas i KASAM kan man som vårdpersonal få en 

tydligare bild av kvinnans upplevelser. Inom sjukvården är det av högsta betydelse att 

man ser till hela patienten och dess upplevelser för att på bästa sätt kunna vårda 

patienten med hjälp av vetenskap och beprövad erfarenhet, detta är något som 

KASAM kan underlätta.  

Att innefatta familjen i vård och omvårdnad  
 

I en tid av svår sjukdom är det betydelsefullt att finna stöd och uppmuntran samt 

hopp om en ljus framtid. I litteraturstudiens resultat beskrivs att kvinnan främst 

finner detta i sin familj och närstående. Lackey et al. (2001) belyser kvinnans 

upplevelse av att cancersjukdomen förde henne närmare hennes make då de 

tillsammans gått igenom en lång och svår sjukdomsprocess. Banning et al. (2009) 

belyser också familjens och de närståendes stöd betydande för att kvinnan ska vara i 

stånd att hantera sin sjukdom samt finna stöd att gå igenom sjukdomens alla 

motgångar. Lindop et al. (2001) menar också att familjens stöd är avgörande för att 

kvinnan ska hitta styrkan. Eide & Eide (2009) menar att relationerna till de 

närstående alltid påverkas vid en kris då även dessa personer drabbas på det psykiska 

planet. Den sjuka har många gånger förväntningar på sina närstående i fråga om att 

finna stöd och tröst. Vid en känsla av bristande stöd hos den sjuke kan detta leda till 
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att hon blir besviken och kan komma att känna sig avvisad. De som går igenom en 

kris, vars sociala nätverk är stort, klarar sig även lättare genom krisen (s.202).   

 

Litteraturstudiens författare anser att det är av högsta vikt att involvera familj och 

närstående i vård och omvårdnaden av den sjukdomsdrabbade, lika viktigt är det att 

bemöta de anhöriga som personer i stort behov av stöd. I litteraturstudiens resultat 

framgår det tydligt att en av de största skyddsfaktorerna är närstående, detta är något 

som man inom familjecentrerad omvårdnad tar extra hänsyn till.   

Familjecentrerad omvårdnad 
 

Wright et al. (2002) förklarar definitionen av ordet familj som en grupp individer 

vilka bryr sig om varandra och innefattar långvariga samt engagerade relationer till 

varandra. Inom vård och omsorg är det viktigt att synen på begreppet familj är brett 

och ser bortom släktskap och traditioner. En familj bör ses som en grupp där de 

individer som utgör den endast behöver tala om att man är en del av den (s.72).  

 

Benzein et al. (2012a) menar att man måste se en individ som en del i ett 

sammanhang. Alla individer som inkluderas i varandras livssituation påverkar 

varandra. Vid exempelvis sjukdom så påverkas livssituationerna hos alla i den 

drabbades närhet och detta fenomen är av största betydelse att ta hänsyn till inom 

vården (s.23). Benzein et al. (2012b) förklarar att det inom familjecentrerad 

omvårdnad är viktigt att det inte uppstår någon form av hierarki. Då familjecentrerat 

förhållningssätt ska tillämpas krävs bästa tänkbara förutsättningar till samtliga 

individer. Genom detta ska de förhoppningsvis tillsammans förmå att mötas i en 

dialog och dela med sig av sina upplevelser och sin individuella kunskap. 

Sjuksköterskans roll i detta förhållningssätt är att med hjälp av sin kunskap och 

expertis ställa frågor till familjen för att öka sin förståelse för vilken situation familjen 

befinner sig i. På detta sätt fördjupas alla individer sin förståelse till varandra och 

situationen som de tillsammans befinner sig i. Då alla upplever saker och ting olika 

ses nu alla som experter och de resurser som familjen har att tillgå påträffas (Ss. 49-

50).     

 

Författarna till denna litteraturstudie anser att familjecentrerad omvårdnad kan vara 

av avgörande betydelse vid arbete med bröstcancerdrabbade kvinnor. Hela familjen 
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får med hjälp av detta arbetssätt dela med sig av sina känslor och upplevelser. 

Eftersom att en av kvinnans största resurser är familjen så är det viktigt att involvera 

dem i sjukvården. Detta medför stöd och inger hopp till kvinnan, samt ger henne den 

styrkan hon kan behöva i avsikt att hantera krisen. Det är samtidigt av största 

betydelse för kvinnans närstående att involveras i hennes vård och omsorg, även de 

behöver stöd och trygghet då sjukdomen påverkar dem och medför en svår tid av 

påfrestningar. Familjecentrerat förhållningssätt har många positiva aspekter och hela 

familjens behov kan genom detta arbetssätt tillgodoses.   

Förändrad kroppsuppfattning och självbild 
 

Resultatet lyfter även fram kvinnors erfarenheter och upplevelser av att inte längre 

känna sig kvinnliga av den orsaken att hennes fysiska utseende ändrats markant. 

Kvinnan kan känna det som en stor förlust och det hon själv bedömt som det mest 

avgörande för hennes kvinnliga identitet har gått förlorad.  Lackey et al. (2001) 

skriver att samtliga kvinnor tyckte att detta var ett känsligt ämne. Brösten var något 

sensuellt och feminint. Förlusten av ett bröst kunde innebära rädsla över att förlora 

sin sensualitet och femininitet, detta kunde även väcka en rädsla över att förlora sin 

make. Lindop et al. (2001) belyser upplevelsen av håravfall som den värsta 

sidoeffekten av sjukdomen då det är en ständig påminnelse om sjukdomen och 

kvinnan då identifierar sig som ”en cancersjuk kvinna”.  Studien visar även att 

kvinnorna har en oro över hur deras män ska reagera på deras förändrade kroppar.  

Eide & Eide (2009) förklarar att förluster oavsett form, medför belastning på 

personligheten och att detta kan leda till att en krisreaktion väcks (s.203). 

I litteraturstudiens resultat så framgår det även att kvinnor definierar brösten som 

något feminint och avgörande för deras självbild och kroppsuppfattning. 

 

I en studie genomförd av Fallbjörk et al. (2012) belyses kvinnors olika uppfattningar 

angående begreppet femininitet. I studien studerades masektomins påverkan på 

kvinnan och huruvida hon känner det vara nödvändigt för henne att genomgå 

kirurgisk rekonstruktion för att känna sig hel igen. Vissa kvinnor i studien kände det 

nödvändigt med rekonstruktion då de inte längre kunde uppfatta sig själva som en 

hel kvinna och upplevde sin kropp missbildad. Dessa kvinnor hade tidigare varit 

väldigt medvetna om sin klädsel och kände nu att deras förändrade kropp utgav ett 

stort hinder för att klä sig utan oro för synlig abnormitet eller protes. I studien 
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framgår även att vissa kvinnor inte känner det nödvändigt med en rekonstruktion då 

de identifierar den bortopererade delen som sjukdomsdrabbad. Dessa kvinnor som 

inte upplevde det nödvändigt med en rekonstruktion hade en annan syn på 

femininitet och ansåg att den var förankrad i andra delar av det fysiska utseendet än 

brösten. Dessa kvinnor upplevde sig inte mindre feminina då de ansåg att deras 

femininitet satt i deras personlighet och visade sig genom deras sätt att bry sig om 

andra och sättet att klä sig samt föra sig på.           

 

Litteraturstudiens författare anser att det är av största vikt att bemöta kvinnan och 

hennes upplevelser på bästa sätt genom att bekräfta hennes känslor och ej 

bagatellisera hennes problem. Att som kvinna förlora en kroppsdel som för henne är 

en betydande del i hennes kvinnliga identitet, påverkar hennes självförtroende och 

självbild. Kvinnor i dagens samhälle har stora krav på sig och författarna tror att även 

dessa krav kan göra det svårare för kvinnan att acceptera sin förändrade kropp.    

Forskningsetisk reflektion 
 

Författarna hade som krav att de valda studierna skulle inneha etiskt tillstånd eller 

godkännande. Sju av de tio valda studierna hade etiskt tillstånd. De tre som inte hade 

det hade istället godkännande att genomföra studien från annat håll där man fört ett 

etiskt resonemang kring deltagarnas integritet och utsatthet i och med studiens 

genomförande. Samtliga deltagare lovades anonymitet och fick skriva på ett 

samtycke. De fick även information om att de när helst de önskade kunde besluta att 

avsluta sin medverkan. Olsson & Sörensen (2011) anger Helsingforsdeklarationen 

som ett grundläggande dokument med etiska riktlinjer för hur forskning ska 

genomföras där människor är delaktiga. De beskriver vidare hur forskning ska 

godkännas för att kunna genomföras utifrån olika aspekter för människovärde samt 

att det ska tas hänsyn till de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter. 

Företräde ska ges till människors välbefinnande framför samhällets och vetenskapens 

behov. Från etikprövningsnämndens sida så krävs att olika kriterier är uppfyllda för 

ett godkännande (Ss.86-87). Författarna till litteraturstudien har under arbetes gång 

tänkt på hur man har använt sig av språket, hur man pratat och diskuterat kring 

deltagarna samt hur man har behandlat resultatet i textform.   
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Betydelse för omvårdnad  
 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitmerade sjuksköterskor (2005) står 

det skrivet att man på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt ska kunna samtala 

med patienten och dess närstående. Sjuksköterskan ska även äga kunskap kring 

identifiering och förebyggande av hälsorisker, detta involverar även stöttning till 

patienten, individuellt som i grupp, för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

  

Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver om den etiska kod som finns för 

yrkesverksamma sjuksköterskor, International Council of Nurses (ICN). 

Sjuksköterskan ska i sina möten med patienter och dess anhöriga tänka på sitt 

förhållningssätt genom att visa respekt, lyhördhet samt att ge en trygg och säker 

omvårdnad genom att själv veta om sina begränsningar. Sjuksköterskan ska även visa 

respekt till sina medarbetare samt visa på god samarbetsförmåga.  

 

Litteraturstudiens författare anser att inom sjuksköterskeyrket är det av högsta vikt 

att förstå sina patienters upplevelser för att på ett så bra och etiskt sätt som möjligt 

kunna hjälpa dem igenom sjukdomsprocessen. Denna litteraturstudie medför en 

ökad förståelse för vanliga tankar och känslor hos kvinnor som drabbas av 

bröstcancer. Tack vare denna kunskap kan sjuksköterskan möta dessa kvinnor och 

utgöra ett stöd såväl emotionellt och professionellt genom den kunskap man besitter.  

Fortsatt forskning  
 

Författarna till litteraturstudien föreslår fortsatt forskning inom området bröstcancer 

relaterat till upplevelsen av sjukdomen. De ser även att det gärna sker i väl 

specificerade åldersgrupper. Mycket av den forskning som finns på området har ett 

brett åldersspann och beroende vart i livet kvinnorna befinner sig ger sjukdomen 

uttryck till olika tankar och känslor. Författarna ser även att det forskas mer på 

ämnet i form av tydliga inklussions och exklussionskriterier angående 

sjukdomsmetastasering.  

 

Slutsats 
Kvinnor som genomgår bröstcancersjukdom ställs inför en rad olika påfrestningar så 

väl psykiskt som fysiskt. För att kvinnan skall finna styrkan att bekämpa sin sjukdom 
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krävs tydligt identifierade resurser. Dessa stödjande resurser utgörs främst av familj 

och närstående. Då alla individer påverkas av varandra, påverkas deras livssituation i 

relation till varandra också. Familjecentrerad omvårdnad kan ge ett bra stöd hos de 

som tillsammans möter denna sjukdom. Hos de personer vars sociala nätverk inte 

längre är så stort har sjukvården en ännu viktigare stödfunktion vilken är högst 

avgörande för kvinnan och hennes situation. Kvinnans kroppsuppfattning förändras 

och hon kan komma att inte längre identifiera sig som en attraktiv kvinna efter 

behandlingen av sjukdomen. KASAM – Känslan av samanhang- kan bidra till ökad 

förståelse och kan vara till stor fördel när man som sjuksköterska ska visa respekt och 

lyhördhet mot sina patienter men även när det gäller förebyggandet av ohälsa och 

hälsofrämjande åtgärder.  
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Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Banning M, 
Hassan M, Faisal 

S & Hafeez H. 
(2010). 

 

Cultural 
interrelationships 

and the lived 
experience of 

Pakistani breast 
cancer patient. 

 
Pakistan. 

 

 

Belysa 
faktorer som 

påverkar 
pakistanska 

kvinnors 

livserfarenhet 
av att leva 

med 
bröstcancer. 

 

Kvalitativ studie 
med  

hermeneutisk 
ansats. 

 

 Datat bestod av 
intervjuer,  

samtliga spelades 
in.  

 
Datat 

analyserades 
genom tematisk 

narrativt 
analysmetod.  

 

 

36 kvinnor 
deltog i studien.  

 

 

Fem kategorier 
uppdagades: 

 
 Upptäckandet och 

reaktionen på 

sjukdomen. 
 Familjepåverkan. 

 Utveckling av känslor. 
Verklighetsuppfattning

en.  
 Långtids osäkerhet. 

 

 

Medel 
 

 



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Cebeci F, Balci 
Yangin H & 

Tekeli A. (2012). 
 

Life experience 

of women with 
breast cancer in 

south western 
Turkey: A 

qualitative 
study. 

 
Turkiet.  

 

 

Att belysa 
kvinnors 

upplevelse av 
att leva med 

bröstcancer.  

 

Kvalitativ metod 
med 

hermenuetisk 
ansats.  

 

Data samlades in 
genom 

semistrukturerade 
intervjuer.  

 
Samtliga 

intervjuer 
spelades in och 

varade mellan 1-2 
timmar.  

 
Data 

analyserades och 
olika teman 

sammanställdes.  

 

 

Åtta kvinnor 
deltog i studien.  

 

Tre huvudteman belystes:  
 

 Behov av stöd från 
make och familj 

samt  

behovet av att ta 
emot och dela 

information. 
 Att leva med 

förluster. 
 Förändringar i det 

”normala” livet. 

 

Hög 



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Da Costa Vargens 
O.M & Berterö M. 

C. (2007).  
 

Living with breast 

cancer, Its effect 
on the Life 

Situation and the 
Close 

Relationship of 
Women in Brazil. 

 
Brasilien.  

 

 

Att genom 
levda 

erfarenheter 
fastställa 

meningen med 

livet hos 
Iranska  

kvinnor med 
bröstcancer.  

 

Kvalitativ metod 
med 

phenomelogisk 
ansats. 

 

Datat bestod av 
semistrukturerade 

intervjuer, 
samtliga spelades 

in och räckte 
mellan 60-90 

minuter.  
 

Holistisk 
analysmetod.  

 

 

13 kvinnor 
deltog i studien.  

 

Kvinnorna beskrev sina 
erfarenheter av att leva 

med bröstcancer som att 
förlora något 

viktigt, att få ett bristande 

självförtroende och att 
leva med rädsla. De 

beskrev även behovet av 
att få stöd samt negativa 

och positiva aspekter av 
bröstcancer samt hur 

dessa påverkar livet.  

 

Hög  



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Doumit M.A.A, 
Abu-Saad Huijer 

H, Kelley H. J, El 
Saghir N & 

Nassar N. (2010).  

 
Coping with 

breast cancer, A 
Phenomenological 

Study. 
 

Libanon.  
 

 

Att få en mer 
djupgående 

förståelse för 
de 

copingstrategier  

libanesiska 
kvinnor med 

bröstcancer 
använder sig 

av.  
 

 

Kvalitativ studie, 
phenomelogisk 

ansats. 
 

Datat bestod av 

Intervjuer, 
samtliga spelades 

in och räckte 
mellan 40-60 

minuter. 
 

En hermenuetisk 
analysmetod 

användes för att 
sammanställa 

olika 
huvudteman.  

 

 

Tio kvinnor 
deltog i studien.  

 

Underlättande 
copingstrategier och  

besvärande 
copingstrategier 

identifierades. 

 

Hög 



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Doumit M.A.A, El 
Saghir N, Abu- 

Saad Huijer H, 
Kelley H. J & 

Nassar N. (2010).  

 
Living with breast 

cancer, a 
Lebanese 

experience. 
 

Libanon.  
 

 

Ge djupgående 
förståelse kring 

kvinnors 
upplevelser av 

att leva med 

bröstcancer. 

 

Kvalitativ studie, 
fenomenologisk 

studie. 
 

Datat bestod av 

intervjuer, 
samtliga spelades 

in.  
 

Phemenologisk 
analysmetod 

användes.  
 

Fyra huvudteman 
belystes. 

 

 

Tio kvinnor 
deltog i studien.  

 

Fyra huvudteman 
belystes:  

 
 Att leva med 

upplevda förluster. 

 Att leva med 
skuldkänslor, rädsla 

och osäkerhet. 
 Att leva med 

behovet av 
kunskap. 

 Behovet av att dela 
med sig av sin 

kunskap. 

 

Hög 



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Joulaee A, 
Joolaee S, 

Kadivar M & 
Hajibabaee, F. 

(2012).  

 
Living with breast 

cancer: Iranian 
women´s lived 

experience. 
 

Iran.  
 

 

Fastställa 
meningen med 

livet hos 
kvinnor med 

bröstcacner 

genom levda 
erfarenheter av 

iranska kvinnor. 

 

Kvalitativ metod,  
phenomelogisk 

ansats.  
 

Datat bestod av 

semistrukturerade 
intervjuer, 

samtliga spelades 
in och räckte 

mellan 60-90 
minuter.  

 
Holistisk 

analysmetod.  

 

13 kvinnor 
deltog i studien.  

 

Kvinnorna beskrev sina 
erfarenheter av att leva 

med bröstcancer som att 
förlora något 

viktigt, att få ett bristande 

självförtroende, att leva 
med rädsla och behovet 

av att få stöd samt 
negativa och positiva 

aspekter av bröstcancer 
och livet. 

 

Medel 



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Landmark B.T & 
Wahl A. (2002).  

 
Living with newly 

diagnosed breast 

cancer: a 
qualitative study 

of 10 women with 
newly diagnosed 

breast cancer. 
 

Norge.  
 

 

Att beskriva 
kvinnors 

erfarenhet av 
att leva med 

cancer. 

 

Kvalitativ studie 
med ansats i 

grounded theory.  
 

Datat bestod av 

intervjuer med 
öppna frågor, 

samtliga 
intervjuer 

spelades in.  
 

Analysmetoden 
utgick från 

grounded theory. 

 

Tio kvinnor 
medverkade i 

studien.  

 

Sex huvudteman belystes:  
 

 Viljan att leva.  
 Emotionella 

reaktioner.  

 Den kvinnliga 
identiteten. 

 Upplevelser av 
kroppslig 

förändring.  
 Erfarenheter av 

meningsfulla 
aktiviteter. 

 Socialt stöd. 
 

 



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Oxlad M, Wade 
T.D, Hallsworth L 

& Koczwara B. 
(2008).  

 

´I´m living with 
a chronic illnesss, 

not…dying with 
cancer´: a 

qualitative study 
of Australian 

women´s self-
identified 

concerns and 
needs following 

primary 
treatment for 

breast cancer. 
 

Australien.  

 

 

Identifiera de 
aktuella 

problem och 
behov 

australiska 

kvinnor uppger 
efter nyligen 

avslutat primär 
behandling för 

bröstcancer i 
syfte att 

utveckla en 
arbetsboks-

journal för 
denna 

patientgrupp. 

 

Kvallitativ design.  
 

Data samlades in 
genom intervjuer 

med öppna 

frågor, samtliga 
spelades in.  

 

Tio kvinnor 
deltog i studien.  

 

Fem specifika kategorier 
identifierades:  

 
 Fysiska 

följdsjukdomar av 

behandlingen. 
 Intimitet.  

 Rädsla för återfall. 
 Nytta med 

sjukdomen.  
 Optimism kontra 

pessimism 
och framtiden. 

 

 

Medel 



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal deltagare, 

Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 

Taleghani F, 
Parsa Yekta Z, 

Nikbakht 
Naseabadi A & 

Käppeli S. 

(2008). 
 

 Adjustment 
precess in Iranian 

Women With 
Breast Cancer. 

 
Iran.  

 

 

Undersöka 
kvinnors 

erfarenheter 
utifrån deras 

perspektiv samt 

hur de 
interagerar 

med 
andra och 

upplever 
sjukdomen 

bröstcancer. 

 

Kvalitativ metod 
grundad på 

grounded theory. 
 

Datat bestod av 

45 genomförda 
semistrukturerade 

intervjuer under 
ett års tid. 

 
Samtliga 

intervjuer 
spelades in. 

 
Datat 

analyserades, 
triangulerades 

och omkodades. 
 

 

20 kvinnor 
valde frivilligt 

att medverka i 
studien varav 

fem kvinnor vid 

ett senare 
tillfälle valde att 

lämna den, -
varför 

specificeras ej. 
 

 
 

 

 

Olika huvudteman 
identifierades: 

 
 Upplevda hot att 

leva med 

sjukdomen. 
 Religiösa aspekter. 

 Stödjande 
dimensioner och 

eventuell 
återhämtning. 

 Ökad uthållighet. 
 Hinder för insatser 

som leder till hälsa. 
 Att leva med 

sjukdomen. 
 Tolerans och 

inhibitorer. 

 

Medel 



Tabell 2. Bilaga 1. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning. 
 

 

Författare, (År), 

Tittel, Land. 

Syfte Metod Antal 

deltagare, 
Bortfall. 

Resultat Kvalitet 

 
Tighe M, 

Molassiotis A, 
Morris J & 

Richardson J. 

(2011).  
 

Coping, 
meaning and 

symptom 
experience: A 

narrative 
approach to the 

overwhelming 
impacts of 

breast cancer in 
the first year 

following 
diagnosis. 

 

England.  
 

 
Kvinnors upplevelse av 

symptom och påverkan 
på 

mellanmänskliga/sociala 

relationer. 

 
Kvalitativ studie 

med  
hermeneutisk 

ansats. 

 
Data samlades 

in genom 
intervjuer, 

samtliga 
spelades in.  

 
Datat 

analyserades 
genom tematisk 

narrativt 
analysmetod. 

 
Tio kvinnor 

deltog i 
studien.  

 
Hur kvinnor använder 

sig av olika coping 
strategier och 

erfarenheter av 

relationer, att återgå till 
arbetet samt att leva 

med 
bröstcancerrelaterade 

symptom.  
 

 
Medel 



Tabell 3. Bilaga 2. Söktabell samt urval. 
 

 

Datum Databas Sökord Avgränsning

ar 

Antal 

träffar 

Urval 1 

* 

Urval 2 

** 

Urval 3 

*** 

Urval 4 

**** 

2014-11-14 Cinahl with full 
text  

"living with 
breast 

cancer" AND 
experience* 

NOT 
metastatic* 

2000-2014 
Kvinnor 

Engelska  
Peer 

reviewed  
 

30 15 9 6 5 

2014-11-12 Cinahl complete breast 

neoplasms* 
lived 

experience* 
patient* NOT 

metastatic* 

peer 

reviewed 
Language: 

English 
Sex: Female 

Published 
date: 2000-

2014 

44 6 4 3 1 

2014-11-13 Cinahl complete breast 

cancer* 

coping* 
experience* 

AND 
meaning* 

peer 

reviewed 

Language: 
English 

Sex: Female 
Published 

date: 2000-
2014 

37 5 3 2 1 

2014-11-19 Cinahl complete breast 
cancer* 

chronic 

illness* 
qualitative* 

peer 
reviewed 

Language: 

English 
Sex: Female 

17 2 2 1 1 



Tabell 3. Bilaga 2. Söktabell samt urval. 
 

 

 
 

Published 

date: 2000-
2014 

2014-11-19 PubMed breast 
cancer* 

coping with* 

Publication 
dates: 10 

years 
Languages: 

English 
Sex: Female 

Journal 

categories: 
Nursing 

journals 

31 4 3 2 1 

2014-11-28 PubMed breast 

cancer* 
living with* 

experience* 

Publication 

dates: 10 
years 

Languages: 
English 

Sex: Female 
Journal 

categories: 

Nursing 
journals 

33 6 4 2 1 

 

 

* Urval efter genomgång av titel – Dessa titlar stämde överens med vårt syfte 

** Urval efter genomgång av abstrakt – Abstraktet stämde överens med vårt syfte 

*** Urval efter genomgång av hela artikeln – Denna artikel stämde överens med vårt syfte  

**** Urval efter kvalitetsbedömning – Artiklarna höll hög eller medelhög kvalitet  


