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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. I 

Sverige drabbas varje år ca 8000 kvinnor och av dem dör ca 1400. Många kvinnor 

upplever att den fysiska vården är i fokus och att den psykiska omvårdnaden är 

åsidosatt. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa emotionella upplevelser hos 

kvinnor efter avslutad bröstcancerbehandling. 

Metod: Litteraturstudiens resultat grundas på 10 kvalitativa studier. De har söks 

fram, granskats, sammanställts och analyserats utifrån Forsberg och Wengströms 

analysmetod. Artikelsökning utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. 

Resultat: Upplevelserna presenteras i tre huvudkategorier där hot om livet, 

kroppsligt svek och en känsla av ensamhet i sociala situationer beskrivs. Majoriteten 

av kvinnorna upplevde negativa känslor efter avslutad bröstcancerbehandling men en 

del vände cancererfarenheten till något positivt.  

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att många känslor uppkommer hos 

kvinnor efter avslutad bröstcancerbehandling. Exempel på negativa känslor är rädsla, 

oro, ängslan, osäkerhet, ensamhet, ilska, sorg och övergivenhet. Även positiva 

känslor beskrivs som t.ex. en ökad mening med livet. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskor vet att olika känslor kan uppstå så att de kan ge en bra och individuell 

omvårdnad. För att förbättra omvårdnad och stöd borde ytterligare forskning utföras. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, känslor, efterbehandling, litteraturstudie 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Breast cancer is the most common cancer in women. In Sweden about 

8000 women are affected yearly and about 1400 dies. Many women feel that health 

care focus on physical care and neglects mental care. 

Aim: The aim of this study was to highlight emotional experiences in women after 

completion of breast cancer treatment. 

Method: This literature study’s results are based on 10 qualitative studies. They 

were searched for and processed according to Forsberg and Wengströms method of 

analysis. Articles were searched in PubMed and Cinahl. 

Results: Experiences are presented in three main categories describing threat of life, 

bodily betrayal and sense of loneliness in social situations. The majority of women 

experienced negative emotions after completion of breast cancer treatment but some 

turned their experience into something positive. 

Conclusion: This study show that many feelings arise after completion of breast 

cancer treatment. There are negative feelings such as fear, worry, anxiety, insecurity, 

loneliness, anger, sadness and abandonment but also positive feelings such as an 

increased sense of the purpose of life. Nurses should be aware of this so they can give 

a good and individual care. In order to improve care and support further research 

should be conducted. 

 

Keywords: Breast neoplasms, women, emotions, post-treatment, literature study 
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1. BAKGRUND 

Nilbert (2013, s.25 & 170) skriver att varje år diagnostiseras en miljon kvinnor 

världen över av bröstcancer, vilket därmed utgör den vanligaste cancerformen hos 

kvinnor. I Europa diagnosernas 330 000 fall av bröstcancer årligen. Enligt 

Folkhälsorapporten (2013) är bröstcancer även i Sverige den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor. De har gjort en sammanställning av antalet kvinnor som insjuknat och 

dött av bröstcancer. Kvinnor som diagnostiseras är ca 8000 per år och av dem dör ca 

1400. Enligt statistiken blir varje år fler kvinnor diagnostiserade men dödligheten 

ökar inte. Detta beror på tidigt upptäckt av tumören som innebär bättre 

överlevnadsprognos och bättre behandlingsmöjligheter. En av nio kvinnor får 

bröstcancer före 75 års ålder.  

 

Nilbert (2013, s.70-71) beskriver att en uppföljning av personer efter avslutad 

cancerbehandling utförs där syftet är att hitta tecken på återfall tidigt. Dessa 

uppföljningar utförs oftast under en 5- årsperiod där de menar att 5- årsöverlevnad är 

ett mått på att cancern är botad. De flesta återfall uppstår inom 2 år efter diagnosen. 

Nilbert beskriver vidare att för bröstcancer uppträder återfall senare och en 10 – 

årsöverlevnad är ett säkrare mått på bot.  

 

Kvinnor från ca 40 års ålder rekommenderas att ingå i ett screeningprogram där 

mammografi genomförs. Genom mammografi kan bröstcancer upptäckas i ett tidigt 

skede, ofta innan andra symtom uppstått. Via mammografi upptäcks ca 70 % av 

bröstcancerfallen (Ringborg, Dalianis, Henriksson 2008 s, 272-3). Nilbert (2013, 

s.171) beskriver att de vanligaste symtomen för att upptäcka bröstcancer är att känna 

en knöl i bröstet, oftast i övre yttre kvadranten, indragningar av hud eller bröstvårta, 

blodig sekretion, lokal rodnad eller värmeökning. För att ställa diagnos används en så 

kallad Trippeldiagnostik. Detta innebär klinisk undersökning, mammografi och/eller 

ultraljudsundersökning samt vävnadsprov. 

 

Nilbert (2013, s. 172) beskriver att brösttumörer delas in i fyra (I-IV) olika stadier 

beroende på storlek och spridning. Stadium I: Tidig tumör som är begränsad till 

bröstet. Stadium II: Tidig tumör, spridning till axillkörtlar. Stadium III: Lokalt 

avancerad tumör, spridning till ytliga delar av bröstkorgsväggen. Stadium IV: 

Metastaser till andra kroppsdelar. Typ av behandling beror på vilket stadium 
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tumören är i. De behandlingar som används är bröstbevarande kirurgi eller 

mastektomi (borttagande av bröst/brösten), cytostatikabehandling, strålbehandling 

och hormonell behandling. I en reviewstudie av Helms et al. (2008) beskrivs 

behandlingsmetoder och dess biverkningar. Adjuvant behandling är en benämning 

på den behandling som ges runt 6 veckor efter kirurgi och tanken med behandlingen 

är att i förebyggande syfte döda cancerceller och att minimera risken för spridning 

och återfall. Hormonell-, strål- och cellgiftsbehandling kan ingå i adjuvant 

behandling. Cellgiftsbehandling och hormonell behandling kan ges var för sig eller i 

kombination. Strålbehandling ges ofta i samband med mastektomi. I en studie av 

Hovind et al. (2013) beskrivs det att en del kvinnor upplevde kronisk smärta från 

månader upp till år efter kirurgi. Helms et al. (2008) beskriver vidare att några av de 

vanligaste biverkningarna är kräkningar, illamående, håravfall, inflammation i 

slemhinnor samt låg energi och som följd av detta minskad fysisk aktivitet. 

Tamoxifen är ett vanligt läkemedel som används vid hormonell behandling. Detta 

läkemedel kan behöva tas dagligen i 5 år och en vanlig biverkning är viktuppgång. I 

en kvantitativ studie av Mulders et al. (2008) beskrivs vilka fysiska biverkningar som 

kan upplevas påfrestande hos kvinnor med bröstcancer i samband med 

cellgiftsbehandling. Några av dessa biverkningar är fatigue, håravfall, illamående, 

kräkning och sömnsvårigheter.  

 

Nilbert (2013, s.117-118) beskriver att fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov och problem kan uppstå vid en cancersjukdom. Det är viktigt att 

rehabiliteringsinsatser är med som en del av vården redan från den dagen 

cancerdiagnosen ställs. Behovet av rehabilitering kan komma att ändras under tiden 

och bör därför bedömas regelbundet och återkommande. Speciellt viktigt är detta vid 

t.ex. övergång till annan vårdgivare eller vid avslutad behandling. Efter avslutad 

cancerbehandling kan en del personer uppleva det ansträngande att komma tillbaka 

till vardagen då det psykosociala stöd de fått från sjukvården försvinner. Behovet av 

rehabiliteringsinsatser kan här variera då vissa personer upplever tillräckligt stöd 

från omgivningen medan andra är i behov av stöd från t.ex. kuratorer eller 

psykologer. I studien av Lyons et al., (2002) står det att kvinnor som lever med 

diagnostiserad bröstcancer upplever privata och sociala påfrestningar.  
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I en kvantitativ studie av Pinkert et al. (2013) beskrivs de behov som de anhöriga till 

kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos har. De anhöriga tyckte att tillit och trygghet 

till sjukvården var viktigast. Det var också viktigt att få ärliga svar på sina frågor, få 

ett bra omhändertagande av den sjuka kvinnan, få förklaringar som de förstår, få 

information om eventuella biverkningar av behandling samt få en kontaktperson på 

avdelningen. Det som anhöriga tyckte var mest negativt var att de inte fick tillräckligt 

med tid och rådgivning. En svensk studie av Ödling et al. (2002) beskriver 

sjuksköterskors uppfattning av de behov och det stöd som anhöriga till kvinnor med 

bröstcancer får. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga hade ett behov av att få 

samtala och få information, men sjuksköterskorna var osäkra om behovet uppfylldes. 

Kontakten med anhöriga på vårdavdelningen var bristfällig enligt sjuksköterskorna 

endast korta möten med anhöriga i samband med sjukhusbesöken eller 

telefonkontakt utfördes. En av anledningarna kunde vara den korta vårdtid som 

kvinnan hade på avdelningen.  

 

I litteraturen står det beskrivet att det är viktigt för sjuksköterskan att i sitt möte med 

patienten ha ett lugnt bemötande, kunna lyssna och finnas som stöd för att kvinnorna 

ska få utrymme att förmedla sina funderingar och känslor (Reitan och Schölberg 

2003, s.319). Ödling et al. (2002) beskriver sjuksköterskors åsikter om vårdbehovet 

kring kvinnor med bröstcancer. I samband med kvinnornas operation på en kirurgisk 

vårdavdelning så tycker sjuksköterskorna att behovet av att få prata och att ta emot 

information är viktigt för kvinnorna. Trots detta så tycker inte sjuksköterskorna att 

de kan tillgodose kvinnornas behov. Bidragande faktorer kunde vara tidsbrist eller 

andra prioriteringar. En del sjuksköterskor kände en rädsla inför att inleda djupa 

konversationer och räknade istället med att specialistsjuksköterskor och kuratorer 

som kvinnorna träffat under vårdtiden gav utrymme för det. Sjuksköterskorna 

upplevde att kvinnorna fick ett tillfredsställande stöd när de fick prata med andra 

patienter som också genomfört operation. Sjuksköterskorna tyckte också att det var 

svårt att ge information till kvinnorna på grund av sin egen bristande kunskap. De 

tyckte även att de fick för lite information av andra vårdprofessioner om hur vården 

var planerad kring kvinnorna. 
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1.1. Motiv för studien 

Enligt socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

står det att en sjuksköterska ska ha förmågan att kommunicera med patienter och 

närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Ge stöd, vägledning, 

informera och undervisa och försäkra sig om att given information har uppfattats på 

rätt sätt. Uppmärksamma de behov en patient kan ha men som inte uttrycks i ord. 

Omvårdnadsbehov som fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga ska 

tillgodoses.  

 

I studien av Arman et al., (2002) är majoriteten av kvinnorna nöjda med den fysiska 

vården men menar att de inte fick utrymme för sina emotionella behov. Kvinnorna 

upplevde att sjukvårdspersonalen misslyckades med att se dem som hela individer då 

de inte fick hjälp att bearbeta sina känslor.  

 

Utifrån tidigare beskrivna studier framkommer det att det finns ett bristfälligt 

psykiskt stöd till kvinnor med bröstcancer. Vi tycker att det är viktigt att dessa 

kvinnors känslor tydliggörs så att de kan få en bättre vård som hjälper dem att 

hantera sina känslor både under vårdtiden och tiden därefter. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa emotionella upplevelser hos kvinnor 

efter avslutad bröstcancerbehandling. 

 

1.3. Frågeställningar 

1. Hur upplevs ovissheten inför framtiden hos kvinnor efter avslutad 

bröstcancerbehandling? 

2. Hur påverkar den kroppsliga förändringen de emotionella upplevelserna hos 

kvinnor efter avslutad bröstcancerbehandling?  

3. Hur upplevs den sociala situationen hos kvinnor efter avslutad 

bröstcancerbehandling? 

 

2. METOD 

En systematisk litteraturstudie har genomförts. I Forsberg och Wengström (2013, s. 

30) beskrivs hur en systematisk litteraturstudie ska genomföras. För att få svar på 
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syfte och frågeställningar till litteraturstudien har en systematisk sökning, kritiskt 

granskning och en sammanställning utförts av de artiklar som utformar 

litteraturstudiens resultat. Litteraturstudien vill belysa emotionella upplevelser och 

därför valdes kvalitativ forskning då det svarar mot studiens syfte. Friberg (2012, 

s.121-123) beskriver att kvalitativ forskning har som mål att öka förståelse genom att 

beskriva upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov. 

 

2.1. Sökmetoder 

I Forsberg och Wengström (2013, s.74-81) beskrivs olika databaser, ämnesordlistor 

och booleska operatorer som kan vara till hjälp för att hitta relevanta artiklar till sitt 

valda ämne. Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. För att 

översätta våra ämnesord från svenska till engelska har vi använt SweMesh. De ord vi 

fick fram har vi sökt i MesSH-termer och Cinahl headings för att anpassa orden till 

respektive databaser. Sökorden  ”breast neoplasm”, ”social support”, ”post 

treatment”, “survivors”, “life experience”, “emotion”, “body image”, “social 

adjustment”, “psychosocial factors”, ”qualitative”, “quantitative”, “lymphedema” 

kombinerades med de booleska operatorerna AND och NOT. Författarnas söktabell 

redovisas i tabell 1, bilaga 1. 

 

2.2. Urval 

Inklusionskriterierna innefattade: 1) Kvinnor. 2) Studier som beskriver upplevelser 

efter avslutad bröstcancerbehandling. 3) Kvalitativa studier. 4) I-länder. 

Exklusionskriterier innefattade: 1) Män. 2) Kvinnor som hade pågående behandling, 

förutom hormonell behandling. 3) Kvantitativa studier. 4) U-länder. 

 

Friberg (2o12, s.126) skriver om hur de potentiella artiklar som forskarna sökt fram 

ska kvalitetsgranskas. Granskningen utförs för att ta reda på om artiklarna håller den 

standard och trovärdighet som krävs för att ingå i litteraturstudien. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.106-107) beskriver om kriterier som måste 

vara med i artikeln för att den skall hålla en hög vetenskaplig standard. Dessa 

kriterier är t.ex. att studiens syfte, metod, datainsamling och analys är beskrivna på 

ett tydligt sätt.  
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Urvalet skedde i tre steg. Första steget innebar att titeln lästes för att se om den 

stämde överens med litteraturstudiens syfte och frågeställningar. I steg två gjordes en 

granskning av abstrakten till de artiklar vi bedömde som relevanta. En kontroll av att 

artiklarna stämde överens med författarnas urvalskriterier gjordes också. De artiklar 

som sedan valdes ut lästes i sin helhet i steg tre. Därefter påbörjades 

kvalitetsgranskningen. Författarna läste artiklarna enskilt och förde sedan en 

diskussion om artiklarnas kvalité och innehåll. Det fördes även en diskussion om att 

båda förstått artikelns innebörd på samma sätt. 11 artiklar med hög kvalité ingick i 

litteraturstudiens resultat. Under uppbyggnaden av resultatet till denna 

litteraturstudie upptäckte författarna att en av artiklarna trots hög kvalitet inte var av 

betydelse för resultatet eftersom vi inte fick ut tillräckligt med information för att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Till slut ingick 10 artiklar i 

litteraturstudiens resultat. 

 

Till vår hjälp för att kvalitetsgranska artiklarna använde vi ett protokoll för 

kvalitetsbedömning med kvalitativ metod så att vi kan utesluta de artiklar med låg 

kvalitet. Det protokoll vi har använt finns beskrivet i Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, s.175-176). Se bilaga 2. För att snabbare få en överblick av de 10 artiklar som 

valdes ut fördes de in i ett protokoll. Detta protokoll står beskrivet i Friberg (2012, 

s.173). Se tabell 2, bilaga 3. 

 

2.3. Analys  

För att analysera de kvalitetsgranskade artiklarna användes en innehållsanalys 

utifrån Forsberg och Wengström (2013, s.166-167) modell. Artiklarna lästes grundligt 

av författarna var för sig och flera gånger för att få en bättre förståelse vad som 

framgick i artiklarnas resultat. Författarna hade en ständig dialog för att reflektera 

innehållet och konstatera att båda hade samma uppfattning om det studerade 

fenomenet i artiklarna. För att sedan få svar på litteraturstudiens frågeställningar 

markerades relevant text från artiklarnas resultat i tre olika färger, en färg för varje 

frågeställning. Sedan sammanställdes text med samma färg i tabeller för att urskilja 

skillnader och likheter så att koder kunde utformas.  Koder som beskrev samma 

fenomen kondenserades sedan till kategorier. Dessa kategorier bildade de huvud - 

och subkategorier som framgår i litteraturstudiens resultat. 
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2.4. Forskningsetik 

Polit, Beck (2010, s.134) beskriver för att bedriva ett etiskt resonemang i sin studie är 

det viktigt att studien håller hög kvalité, att plagiat, förfalskning av data och påhittad 

data och-/eller resultat inte förekommer i studien. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013, s.69-70) ska alla artiklar klart och tydligt framgå i studien. Resultat från de 

artiklar som har används skall presenteras oavsett om de stödjer eller inte stödjer 

hypotesen. I litteraturstudien presenteras artiklarna på två sätt, i en 

kvalitetsgranskningsmall och en referenslista. Detta gör det möjligt att lätt granska 

materialet i vår litteraturstudie. För att undvika plagiat, förfalskning och påhittad 

data/resultat har en god referensteknik används och en dialog har förts mellan 

litteraturstudiens författare under resultatets uppbyggnad. Detta medför en högre 

kvalité och trovärdighet för studiens resultat. 

 

Forsberg och Wengström (2013, s.145) skriver att viljan att skaffa ny kunskap alltid 

ska vägas mot kravet att skydda de individer som deltar i undersökningen. Forskaren 

skall ta hänsyn till deltagarna så ingen skada eller men uppstår. Även Polit, Beck 

(2010, s.121-140) beskriver att forskaren har en skyldighet att se till att deltagarna 

inte får komma till skada fysiskt, psykiskt eller socialt. De beskriver vidare att varje 

deltagare ska ha ett självbestämmande över sitt deltagande i studien. Varje individ 

ska närsomhelst kunna avsluta sitt deltagande i studien, de har rätt att ställa frågor 

och att inte svara på frågor som ställs av forskaren. Deltagarna har även rätt till att få 

information om varför studien skall göras, hur den ska utföras och vilka fördelar 

forskarna tror att studien kommer medföra.  För litteraturstudiens författare var det 

viktigt att ingen av individerna som deltagit i studierna blev illa berörda. Forskarna 

till de artiklar som har använts till litteraturstudiens resultat visar att de använt sig av 

ett etiskt förhållningssätt till kvinnorna då det står beskrivet att studierna blivit 

godkända av en etisk kommitté eller har ett forskningsetiskt resonemang.  

 

3. RESULTAT 

Resultatet har analyserats och sammanfattas från 10 kvalitativa studier. Utifrån vår 

analys presenteras upplevelserna i tre huvudkategorier med tillhörande 

subkategorier enligt Tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och subkategorier. 

Huvudkategori 

 

Subkategori 

Hot om livet - rädsla för återfall 

- leva i nuet 

Kroppsligt svek - hotad kvinnlighet 

- negativ kroppsuppfattning 

- rädsla för intimitet 

Ensamhet i sociala situationer - utanförskap 

- upprätthålla en fasad 

- övergiven av sjukvården 

 

3.1. Hot om livet 

3.1.1. Rädsla för återfall 

I studien av Pelusi, (1997) beskrivs det hur vissa kvinnor ser osäkert på framtiden. 

Upplevelsen är att inte ha kontroll över sitt framtida liv och det gör tankar om döden 

påtagliga. I en studie av Ferrell et al., (1997) diskuterar kvinnorna centrala begrepp 

såsom död och rädsla för återfall där just dödligheten förknippas med deras rädsla. 

I studien av Oxland et al., (2008) var rädslan för återfall en vanlig upplevelse hos 

kvinnorna. I studier av Allen et al., (2009) och Pelusi, (1997) beskrivs oväntade 

fysiska symtom som en utlösande faktor till att kvinnorna upplevde en rädsla för 

återfall. Enligt Ferrell et al., (1997) kunde även de minsta symtom väcka en rädsla för 

återfall. På grund av det hade de ständiga tankar om sin cancer.  I studien av De Vries 

et al., (2014) upplevde kvinnorna en ängslan för återfall medan kvinnor i Allen et al., 

(2009) hade perioder av depression som kunde förknippas till rädsla för återfall. I 

studien av Pelusi, (1997) beskrivs det att bli påmind via media eller att höra talas om 

andra kvinnors återfall gjorde oron för att själv drabbas mer påtaglig. I studien av 

Allen et al., (2009) känner sig inte kvinnorna bekväma med att bli kallade för 

canceröverlevare eftersom de lever med en ständig oro för återfall. 

 

3.1.2. Leva i nuet 

Majoriteten av kvinnorna i studien av De Vries et al., (2014) fokuserade på att ha ett 

positivt förhållningssätt till sin situation. Det hjälpte dem att hantera sin rädsla för 

återfall. Vissa av kvinnorna i studien av Pelusi, (1997) upplevde en ny mening i sitt liv 

efter avslutad bröstcancerbehandling vilket medförde att cancerresan fick en positiv 

innebörd. I studien av Allen et al., (2009) vägrade många av kvinnorna att oroa sig 

för sin cancer och de accepterade att det fanns en risk för återfall. I studien av Oxlad 
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et al., (2008) var det några kvinnor som ville leva i nuet. Detta gjorde att de inte sköt 

upp saker till morgondagen på grund av risken att inte hinna uppleva viktiga 

angelägenheter i sina liv och för att undvika att dö med ånger över det. I studien av 

Horgan et al., (2011) uttrycker kvinnorna att de via sin bröstcancererfarenhet fått nytt 

perspektiv på livet. De har lärt sig att prioritera det som är viktigt och oroar sig inte 

längre för småsaker.   

 

3.2. Kroppsligt svek 

3.2.1. Hotad kvinnlighet 

Att ha ett bröst istället för två påverkade kvinnornas syn på sig själva som kvinna 

(Oxlad et al., 2008). Fallbjörk et al., (2012) skriver i sin studie att känslan blev mer 

tydlig när en del av kvinnorna var avklädda och kunde se sitt förlorade bröst och de 

ifrågasatte sin egen femininitet. De blev ledsna av sin egen spegelbild och de 

upplevde sig själva som en halv kvinna. I studien av Oxlad et al., (2008) påverkades 

kvinnorna negativt i samband med håravfall. De fick en sämre självkänsla och en 

känsla av att vara mindre feminina. I studien av Ferrell et al., (1997) uttryckte 

kvinnorna att upplevelsen av att mista sitt hår var mer negativ än vad de hade 

förväntat sig. 

 

Andra kvinnor i studien av Fallbjörk et al., (2012) tyckte inte att förlust av ett bröst 

påverkade deras kvinnlighet. De menade att de hade andra personliga kvalitéer som 

gjorde dem kvinnliga. De ansåg att bröstet enbart var identifierat med det sjuka i 

kroppen och ville få det borttaget.  

 

3.2.2. Negativ kroppsuppfattning 

Rosedale and Fu, (2010) beskriver att vissa kvinnor upplevde att kroppen svek dem 

när de blev drabbade av cancer och att de inte längre kunde lita på sin kropp. Några 

av kvinnorna i studien av Fallbjörk et al., (2012) beskriver att ärren och förlusten av 

bröst/brösten ständigt påminde om deras bröstcancer vilket gjorde det svårt för 

kvinnorna att se på sig själva. Vidare, i studien av Rosedale and Fu, (2010) beskrivs 

det hur kvinnor efter avslutad bröstcancerbehandling inte upplever sin kropp på 

samma sätt som innan mastektomin. Även kvinnor i en studie av Brunet et al., (2013) 

beskriver upplevelsen som ovan men har även uttryckt att de upplever negativa 

tankar och känslor då de inte upplever sig tillfredsställda med sin postoperativa 
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kropp. Missnöjet med sin nuvarande kropp och vetskapen om att de inte förmår 

ändra sin syn på sin egen kropp gav en känsla av besvikelse och ilska. Andra känslor 

som uppstod i samband med deras postoperativa kropp var att de upplevde sig 

obekväma, ledsna, fula och osäkra. 

 

I Brunet et al., (2013) beskriver fyra kvinnor positiva tankar om sin kropp men då 

som objekt. De var tacksamma till sin kropp som hade varit stark nog att ta sig 

igenom cancern och därmed fått behålla sitt liv. 

 

3.2.3. Rädsla för intimitet 

På grund av kvinnornas nuvarande fysiska utseende upplevde de en rädsla för att 

skapa närhet och intima situationer nu och i framtiden. Att känna sig attraktiv för en 

annan människa upplevdes som svårt (Oxlad et al., 2008). Kvinnor i studien av 

Ferrell et al., (1997) diskuterade också upplevelsen av intimitetsproblem. De tyckte 

att bröstcancern eller behandlingen var orsaken till deras upplevda problem. I 

studien av Rosedale and Fu, (2010) beskrivs negativa upplevelser hos kvinnor som 

gjort en bröstrekonstruktion. Några av kvinnorna hade inte förväntat sig att det nya 

bröstet skulle kännas hårt. Vissa upplevde också att avsaknad av vårtgård och 

bröstvårta fick dem att känna sig hämmade i en intim relation. Fallbjörk et al., (2012) 

beskriver att vissa kvinnor upplevde att en bröstrekonstruktion var nödvändig för att 

de skulle känna sig hela och kvinnliga. De skriver även om en kvinna som inte fick 

göra en rekonstruktion på grund av sin ålder. Det påverkade hennes intima relation 

på ett negativ sätt då hon inte vågat vara intim med sin partner fyra år efter 

mastektomin.  

 

3.3. Ensamhet i sociala situationer 

3.3.1. Utanförskap 

I studien av Allen et al., (2009) känner många av kvinnor att de blivit förändrade för 

livet på grund av sin upplevelse av bröstcancer. De upplever att livet aldrig kommer 

återgå till det normala. I studien av Pelusi, (1997) upplever vissa kvinnor att cancern 

har gjort att de lämnat det liv som kvinnorna och deras familjer kände sig bekväma 

med. Kvinnorna upplevde att omgivningen förväntade sig att de skulle återgå till det 

normala liv som fanns innan behandlingen. Men kvinnorna kunde inte på grund av 

att livet hade förändras av cancern. Kvinnorna i studien av Rosedale, ( 2009) 
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berättade att anhöriga inte uppfattade att cancern hade förändrat kvinnornas 

nuvarande liv. Detta gjorde att kvinnorna upplevde en rädsla för att hamna utanför 

familjen vilket gav en känsla av ångest och ensamhet. Kvinnor i studien av Pelusi, 

(1997) upplevde att familj, vänner och samhälle såg dem på ett annorlunda sätt än 

innan cancerdiagnosen. Detta trots att behandlingen var över och inga synliga 

symtom fanns.  Kvinnor i studien av Oxlad et al., (2008) upplevde att när de 

berättade för människor att de blivit behandlade för bröstcancer fick de ett 

annorlunda bemötande. I studien av Rosedale, (2009) beskriver kvinnorna att de 

blev förvånade varje gång när andra låtsades om att cancern aldrig hade hänt eller 

behandlade dem som att upplevelsen var över. För kvinnorna var upplevelsen av 

cancern långt ifrån över då de levde med en ständig påminnelse och de upplevde sig 

förändrade av erfarenheten. 

 

3.3.2. Upprätthålla en fasad 

Vissa kvinnor i studien av Allen et al., (2009) upplevde att de var tvungna att vara 

starka inför sina familjer. Detta trots att de upplevde att de själva hade fysiska och 

emotionella behov. I studien av Rosedale, (2009) berättar kvinnorna hur de dolde 

sina känslor inför andra genom att ha en fasad utåt dels för att inte visa hur de 

egentligen mådde dels för att inte få sårande kommentarer. Kvinnorna berättar att 

fasaden var till för att skydda andra från kvinnornas känslor. De berättar också att 

när de inte fick prata om sina känslor och vad som oroade uppstod en känsla av 

ensamhet. Kvinnorna i studien av De Vries et al., (2014) pratade också om att sätta 

upp en fasad och inte dela med sig av sina känslor. De upplevde att personer runt 

omkring gjort så mycket för dem att de inte borde lida för att kvinnorna hade ångest 

emellanåt. Vissa kvinnor berättade att de isolerade sig för att hantera sina rädslor.  

 

I en studie av De Vries et al., (2014) beskriver mer än hälften av kvinnorna att när de 

upplevde påfrestande känslor kändes det bättre för dem om de fick dela känslorna 

med familj och/eller vänner. Kvinnorna upplevde att de på så sätt fick stöd och hjälp 

att hantera känslorna. Två av kvinnorna utryckte att genom att förmedla sina känslor 

så kom de sin familj närmre. Även i studien av Horgan et al., (2011) beskriver 

kvinnorna vikten av kommunikation med familj och vänner där de får möjlighet att 

bearbeta sina känslor. En öppen dialog med familj och vänner hjälpte kvinnorna att 

inse och reflektera över vad de gått igenom.  
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3.3.3. Övergiven av sjukvården 

Kvinnorna i studierna av Pelusi, (1997) och Allen et al., (2009) upplevde att 

relationen till sjukvården ändrades när de blev utskrivna och en känsla av 

övergivenhet uppstod. De upplevde även att de inte fick någon plan eller stöd för hur 

de skulle hantera framtiden. Kvinnorna i studien av Pelusi, (1997) beskrev även att de 

inte fick någon hjälp av sjukvården hur de skulle klara av övergången från att vara en 

patient med cancer till en canceröverlevare. I studien av Allen et al., (2009) upplevde 

kvinnorna en rädsla och en oro för det egna ansvaret att skilja på normala symtom 

från symtom som tyder på återfall efter avslutad behandling. Vissa kvinnor i studien 

av Rosedale and Fu, (2010) upplevde en oro för återfall när de kände symtom som 

inte ville gå över. Det fick dem att känna sig som en hypokondriker och ringde eller 

besökte sin läkare ofta. Samtidigt upplevde de att de störde läkaren med överdrivna 

symtom och en rädsla för att förlora relationen till läkaren uppstod. Detta gjorde att 

de ibland höll tillbaka vissa symtom. I studien av Oxlad et al., (2008) upplevde 

kvinnorna en känsla av vilsenhet, tomhet och rädsla inför framtiden efter avslutad 

behandling.  

 

4. DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de emotionella upplevelserna hos 

kvinnor efter avslutad bröstcancerbehandling. När kvinnor drabbas av bröstcancer 

startas en känslomässig resa som påverkar kvinnornas livssituation. Resultatet visar 

att många känslor kvarstår hos kvinnor efter avslutad bröstcancerbehandling. 

Litteraturstudiens resultat beskriver att vanligt förekommande känslor är rädsla för 

återfall, oro inför framtiden, besvikelse och ilska inför sin postoperativa kropp, samt 

känslor av att vara missförstådd av sin omgivning och att vara övergivenhet av 

sjukvården. På grund av dessa känslor lever många kvinnor med en ständig 

påminnelse om sin cancer. Resultatet visar även på positiva aspekter, så som en vilja 

att ta vara på livet och som en ökad närhet till familj och vänner i de fall de var villiga 

till samtal. 

 

4.1. Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat beskriver hur kvinnor på olika sätt upplever sina känslor 

efter avslutad bröstcancerbehandling. Majoriteten av kvinnorna i resultatet upplever 
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risken för återfall som påfrestande. Detta ger upphov till känslor som rädsla, oro och 

ängslan inför framtiden då de upplever en minskad kontroll över sitt liv och döden 

blir mer närvarande. Detta styrks av studierna Cappiello et al., (2007) och Elmir et 

al., (2010) där kvinnornas rädsla för återfall var ett stort bekymmer som påverkade 

deras liv. I studierna av Johnson Vickberg, (2001) och Kearney, (2006) beskrivs att 

kvinnors tankar kring döden skapade upplevelser om rädsla och oro.  I vår 

litteraturstudie framkommer det att den ständiga oron för återfall gör det svårt för 

kvinnorna att känna att de har besegrat sin cancer och de trivs därmed inte med att 

bli kallade för canceröverlevare. I studien av Kearney, (2006) beskrivs det att rädslan 

för återfall hos vissa kvinnor skapade upplevelsen av att aldrig känna sig helt botad, 

trots att behandlingen var avslutad. I litteraturstudiens resultat så kom det fram att 

faktorer som kunde utlösa rädsla för återfall hos kvinnorna var oväntade symtom, 

påminnelse via media och att höra talas om andra kvinnors återfall. . I studien av 

Johnson Vickberg, (2001) var den största utlösande faktorn till kvinnornas rädsla för 

återfall var att höra om andra kvinnors cancer. I studien av Gray et al., (1998) 

upplevde kvinnorna en osäkerhet över att själva bedöma vilka kroppsliga 

förändringar som kunde tyda på återfall.  

 

Litteraturstudiens resultat visar även att en del kvinnor väljer att ha en mer positiv 

inställning för att kunna hantera sina känslor. Kvinnorna accepterade den minskade 

kontrollen över framtiden genom att leva i nuet. De ville inte längre oroa sig och vara 

rädda för att cancern skulle komma tillbaka. På grund av sin cancererfarenhet så har 

de fått ett annat perspektiv på livet. De vill prioritera det som är viktigt och hinna 

uppleva det som är av betydelse, för att undvika att dö i ånger över det. Det 

diskuteras även i Documet et al., (2012) och Salander et al., (2011) att kvinnorna fick 

en ökad uppskattning av livet när de blev medvetna om sin dödlighet och de kom 

underfund med att tiden är dyrbar. Vissa menade att de levde sitt liv på ett bättre sätt 

efter erfarenheten. Kvinnorna ville spendera mer omsorgsfull tid med sina nära och 

prioritera sina egna intressen.  

 

I litteraturstudiens resultat framgår det att många kvinnor upplever en negativt 

förändrad kroppsuppfattning, känner sig mindre attraktiva, får en känsla av förlorad 

femininitet och upplever svårigheter inför intima relationer efter behandling. Detta 

beskrivs även i en studie av Elmir et al., (2010) där kvinnorna kände sig mindre 
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attraktiva och hade fått en ändrad kroppsuppfattning efter kirurgin. De beskriver 

också att kvinnornas uppfattning om sin femininitet blev negativt påverkad efter 

kirurgin. I en kvantitativ studie av Begovic-Juhant et al., (2012) visar resultatet att 58 

% upplevde sig mindre attraktiva, 52 % upplevde sig mindre feminina, 39 % hade 

svårt att titta på sin nakna kropp och 54 % var missnöjda med sin kropp efter kirurgi 

och behandling jämfört med innan de blivit diagnostiserade. I en studie av (Wilson et 

al., 2000) beskriver de att den negativa kroppsuppfattningen uppstår hos kvinnorna 

efter kirurgin. Piot-Ziegler et al., (2010) ville i sin studie förstå konsekvenserna av 

hur kroppsförändringar påverkade kvinnornas kroppsuppfattning och identitet efter 

mastektomi. Bland annat beskrivs att kvinnorna upplevde en tomhet och ångest efter 

att ha förlorat ett bröst. Vissa kvinnor upplevde en mindre kvinnlighet och vissa 

upplevde sig könlösa. I litteraturstudiens resultat beskrivs det att kvinnor känner sig 

obekväma, ledsna, fula och osäkra i sin postoperativa kropp. I en studie av Kearney, 

(2006) beskrivs hur kvinnor som genomgått en mastektomi diskuterar om hur det 

kvinnliga utseendet presenteras i media där bröst är en symbol för kvinnlighet och 

kvinnlig skönhet. De upplevde en stor press att upprätthålla detta ideal och upplevde 

att mastektomin hotade kvinnors självuppfattning. I litteraturstudiens resultat 

framkommer det inte att kvinnor upplever att media påverkar deras självuppfattning 

negativt, inte heller positivt. Däremot framgår det att media kan påverka kvinnor i 

sin rädsla för återfall. Därför kan en slutsats dras utifrån litteraturstudiens resultat 

och med stöd från studien av Kearney, (2006) att media har en påverkan på kvinnors 

upplevelse om sig själva och att känslor väcks. 

 

I Eide och Eide (2009, s.203) skrivs det om förlust och att förlust kan upplevas i olika 

former. Den vanligaste reaktionen på förlust är sorg. Cullberg (2006, s.123-24) 

beskriver möjliga faktorer som utlöser en traumatisk kris där förlust av ett organ eller 

kroppsdel kan var en faktor. Hur stark den psykiska följden blir beror på vilken 

betydelse eller mening organet/kroppsdelen haft i personens liv och för personens 

identitet.  Psykiska reaktioner som sorg och ängslan uppstår lättare ju skörare 

identitet och självkänsla personen har. Cullberg tar upp ett exempel om hur kvinnor 

kan uppleva sin situation när de som följd av sin bröstcancer förlorat ett eller båda 

brösten. Han skriver att det inte är ovanligt att kvinnor drabbas av depression, 

obehag av visa sig naken och får ett självhat inför sin egen kropp. I litteraturstudiens 

resultat framkommer det att förlust är något som upplevs av många kvinnor. Förlust 
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av hår påverkade kvinnornas självkänsla negativt och gav även en känsla av att vara 

mindre feminin. Att ha förlorat bröst/brösten påverkade kvinnornas 

kroppsuppfattning och de fick svårt att se på sin nuvarande kropp då de upplevde 

missnöje med den.  De blev även ledsna när de såg sin egen spegelbild och såg sitt 

förlorade bröst, vilket gjorde att de upplevde sig som en halv kvinna.  

 

I litteraturstudiens resultat framgår det att många kvinnor upplevde ett utanförskap 

gentemot familj, vänner och samhälle. De förändrades av erfarenheten och hade svårt 

att återgå till livet som var innan cancern. Kvinnorna upplevde att familjen inte 

förstod hur erfarenheten påverkat dem och kvinnorna var rädda att hamna utanför 

familjen. I studien av Cappiello et al., (2007) beskrivs det att kvinnornas största 

utmaning var att försöka gå tillbaka till det normala liv som var innan cancern.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnor upplevde att de inte kunde 

uttrycka sina emotionella behov och valde istället att vissa sig starka inför sina 

familjer. Kvinnorna dolde hur de mådde och skapade en fasad utåt dels för att skydda 

andra för sina känslor och dels för att inte bli mer sårbar. Kvinnorna isolerade sig för 

att hantera känslor som rädsla och oro vilket gjorde att de upplevde en känsla av 

ensamhet. I Sarvimäki och Stenbock-Hult (2011, s.18) tas det upp om hur emotionella 

brister kan påverka oss negativt. Det blir svårt att uppfatta en helhet och se mening 

med livet. Det påverkar den egna identiteten, hur vi ser på oss själva, andra och 

omvärlden. Emotionella brister kan även bidra till att du saknar respekt för dig själv 

och andra. Detta kan jämföras med Antonovsky (2005, 43-46) som har en teori om 

känsla av sammanhang (KASAM). Ett lågt KASAM innebär att det är svårt att 

uppleva sin situation som begriplig, hanterbar och meningsfull. Personer med högt 

KASAM, däremot, ser ett sammanhang i sin tillvaro och deras liv får en känslomässig 

mening. I litteraturstudiens resultat framgår det att kvinnor som kommunicerar om 

sina känslor kan hantera sin situation på ett bättre sätt. De upplevde att när de fick 

hjälp och stöd av familj och vänner kunde de reflektera över och bearbeta sina 

känslor. Det styrks även av Elmir et al., (2010), Johnson Vickberg, (2001), och 

Wilson et al., (2000) att kvinnor upplevde stöd från familj och vänner när de fick 

prata om sina känslor. I litteraturstudiens resultat framkommer det även att vissa 

kvinnor upplevde en starkare relation till familjen när de fick prata om sina känslor 
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med dem. Även Documet et al., (2012) beskriver att kvinnor fick en närmre relation 

till familj och vänner när de delade med sig av sina känslor.  

 

I litteraturstudiens resultat upplevde kvinnorna att de blev övergivna av sjukvården 

efter avslutad behandling. De upplevde inget stöd inför framtiden vilket skapade en 

känsla av vilsenhet, tomhet, oro och rädsla. I studien av Cappiello et al., (2007) var 

kvinnorna också besvikna på sjukvården. De var besvikna över att de inte fick någon 

vägledning hur de skulle gå från behandling till canceröverlevare. De fick ingen 

information om det som väntade och önskade mer detaljerad information. De tyckte 

även det var svårt att ta in information under sista behandlingsdagen och tyckte det 

skulle vara bättre att ha ett separat besök senare. I studien av Gray et al., (1998) 

beskrivs det hur kvinnor inte fick någon information om symtom som var helt 

normala efter behandlingen. En studie av Smith et al., (2011) hade som syfte att 

försöka förstå hur kvinnor som överlevt sin bröstcancer hade föredragit 

utformningen av sin vårdplan. En önskan om en individuellt anpassad vårdplan 

fanns hos kvinnorna. Många önskade att de hade fått information om vad diagnosen 

och behandlingen innebar för att kunna hantera situationen bättre. Andra tyckte att 

information om livsstil var viktigt för att kunna minimera risken för återfall. Många 

av kvinnorna upplevde en osäkerhet vad som var normal återhämtning efter avslutad 

behandling, vilket skapade ångest hos dem. Därför hade de velat ha information om 

vad som var normal återhämtning och vad som var symtom på återfall. I studien av 

Wilson et al., (2000) tyckte kvinnorna att sjukvården inte tog deras oro på allvar och 

upplevde sig ignorerade. De saknade även information om hur cancern och 

behandlingens biverkningar skulle påverka dem i ett senare skede. Några kvinnor 

tyckte att de blivit bra behandlade av sjukvården när personalen såg dem, tog deras 

oro på allvar, lyssnade och när det fanns en ömsesidig respekt i mötet. Det hjälpte 

kvinnorna att bli mer positiva i sin situation.  I studien av Elmir et al., (2010) 

diskuteras det också om positiva upplevelser inom sjukvården där kvinnorna tycker 

de fick ett bra stöd av sjukvårdspersonalen och att de även fick hjälp att finna styrkan 

i sig själva.  

 

I Ekman (2014, s.232-233) skrivs det om personcentrerat samtal. Det beskrivs att i 

samtalet med patienten är lyssnandet en viktig faktor. Det är viktigt att lyssna på vad 

som faktiskt sägs och hur det sägs för att kunna förstå patientens känslor och 
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upplevelser. Icke–verbal kommunikation så som kroppsspråk, mimik och gester är 

faktorer som bidrar till ytterligare information om patientens berättelse. För att 

samtalet ska fungera på ett bra sätt och att berättaren fortsätter med sin berättelse 

måste lyssnaren uppmuntra till samtal och vara delaktig. Eide och Eide (2011, s.25-

30) beskriver vad det innebär med stödjande kommunikation. Det är viktigt som 

sjuksköterska att visa respekt, skapa trygghet och tillit samt stödja patient och 

anhöriga genom att förmedla information på ett sätt som bidrar till att hjälpa dem i 

deras unika situation. Det är även viktigt att vara öppen och bemöta de svåra känslor 

och existentiella funderingar som uppstår. I Sarvimäki och Stenbock-Hult (2011, 

s.18-19) beskrivs det att det är viktigt att en sjuksköterska har självkännedom om sina 

egna känslor. Detta gör att sjuksköterskan kan vara mottaglig för patientens känslor 

och upplevelser utan att styras av dem. Om en sjuksköterska inte har självkännedom 

om sina egna känslor kan det leda till att hon/han avskärmar sig från patienten och 

vanvård, respektlöshet, fysiska angrepp och kränkning av patienten kan uppstå. 

Patienten blir då oetiskt behandlad.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det enbart negativa upplevelser gentemot 

sjukvården. Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att kvinnorna fick en bristande 

sjukvård, där de inte fick det emotionella stöd och den information som de behövde. 

Detta medförde att kvinnorna fick svårt att hantera sina känslor och upplevelser av 

ensamhet, isolering och utanförskap blev mer påtagliga. Detta tycker vi är oetiskt då 

det är viktigt för sjukvårdspersonal och inte minst sjuksköterskan att se patienten 

från ett helhetsperspektiv där såväl fysik, psykisk och social vård ges. Som tidigare 

nämnt togs det upp i studierna av Elmir et al., (2010) och Wilson et al., (2000) att 

när kvinnornas känslor togs på allvar och de fick stöd upplevde de en bättre sjukvård 

och en positivare situation.  

 

4.2. Metoddiskussion 

Friberg (2013, s 121) beskriver att kvalitativ forskning har som mål att öka förståelsen 

för det fenomen som valts att forskas om. Varje enskild kvalitativ studie har ett 

kunskapsvärde och en sammanställning av ett flertal studier med samma valda 

forskningsfenomen utgör att kunskapsvärdet ökar. 
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Därför valde författarna att använda sig av 10 kvalitativa studier till litteraturstudiens 

resultat där syftet var att belysa de emotionella upplevelserna hos kvinnor efter 

avslutad bröstcancerbehandling. 

 

I Friberg (2012, s.61) beskrivs vikten av tidsplanering och tidsåtgång. För att undvika 

att mycket tid går åt till sökandet, så är det viktigt att börja leta efter sitt material i 

tid. Författarna har haft 10 veckor på sig att skriva denna litteraturstudie. Det 

framkom tidigt att sökandet skulle ta tid och det har det också gjort. Orsaken är att vi 

hade problem med att finna det fenomen vi ville åt.  

 

På grund av den långa sökperioden med följande tidsbrist kan andra delar i studien 

ha påverkats, t.ex. resultat och diskussion. Å andra sidan har det noggranna sökandet 

gjort att författarna gått igenom databaserna grundligt för att finna de artiklar med 

hög kvalité som passar syftet till vår studie.  

 

Att använda sig av avgränsningar i litteratursökningen kan vara av värde då det kan 

underlätta att hitta relevanta artiklar och att sortera bort den forskning som är 

irrelevant. Språkavgränsning kan vara bra att använda om forskarna t.ex. endast vill 

ha artiklar på engelska. Forskning är en färskvara och att en avgränsning i tid kan 

vara av värde beskrivs i Friberg (2013, s.74-75). En svaghet med denna 

litteraturstudie är att få avgränsningar gjordes. Detta medförde att vi till en början 

fick fram väldigt mycket forskning som inte passade till litteraturstudiens syfte. Vi 

fokuserade då på att sålla bort irrelevanta artiklar och, som diskuterats ovan, gjorde 

detta att tid gick till spillo.  

 

En avgränsning som författarna ville ha med i studien var medelålders kvinnor. Det 

visade sig att i de flesta artiklar hade kvinnorna blandad ålder. Avgränsningen fick 

därför tas bort eftersom det slutliga urvalet av artiklar annars hade blivit alldeles för 

litet. I de 10 artiklar som till slut valdes ut till studien är kvinnornas åldersspann 22 – 

80 år med ett medelvärde på 55 år. En annan avgränsning författarna ville ha med i 

litteraturstudien var att kvinnorna hade varit behandlingsfria i 5 år. Detta visade sig 

också vara en svår avgränsning att använda. Många artiklar som var av värde för vår 

studie hade endast avslutad behandling som kriterier, vilket innebar att det kunde 

finnas kvinnor i artikeln som nyss avslutat behandlingen.  
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Avgränsning avseende språk gjordes heller inte. Detta medförde att vi utifrån 

abstraktet fann en bra artikel som gick vidare till kvalitetsgranskning. Det visade sig 

att artikeln var på spanska och det tog inte lång tid att konstatera att den då inte 

passade vår studie. Situationen hade aldrig uppstått om en språkavgränsning hade 

gjorts. De tio artiklar som till slut valdes ut var alla skrivna på engelska. Författarna 

har inte engelska som modersmål vilket kan medföra att texten blir feltolkad. 

Författarna till denna litteraturstudie försökte via dialog/diskussion och lexikon göra 

en så korrekt översättning som möjligt.  

 

Till vår litteraturstudie valde vi att inte ha en tidsavgränsning. Detta på grund av att 

vi ansåg att den äldre forskningen fortfarande var relevant, eftersom de känslor som 

beskrevs då, fortfarande upplevs. Den äldsta studien som ingick i vår litteraturstudie 

var från 1997.  

 

4.3. Forskningsetisk diskussion 

I Henricsson(2012,s.85) står det beskrivet om etik vid olika metoder bland annat vid 

kvalitativa metoder. Det framgår att vid kvalitativa metoder skapas en närmre 

relation med de personer som ingår i studien t.ex. vid intervjuer och observationer. 

Även det valda ämnet kan vara känsligt för personen som är med i studien. Därför är 

det viktigt att forskare har ett etiskt synsätt så att dessa personer inte blir kränkta 

eller tar skada av de metoder som utförs. Vidare i Henricson (2012, s.78) skrivs det 

om etiskt korrekta begrepp och vikten av att precisera vilken roll deltagarna till 

studien haft. Då ord kan tolkas olika och få olika innebörd kan en felaktig tolkning av 

vilken roll deltagarna haft uppstå. Det är därför viktigt att uttrycka klart vad 

deltagarna har för roll om de t.ex. är sjuksköterskor eller läkare för att få en mer 

neutral benämning. Författarna till denna litteraturstudie valde att inte använda ord 

som ”deltagare” och ”patient” utan ordet ”kvinnor” användes för att beskriva vilka 

litteraturstudiens resultat syftade till (handlade om). Detta gjordes för att bekräfta 

kvinnorna som människor, respektera deras värde och identitet istället för att riskera 

att se dem som sin sjukdom. 
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4.4. Slutsats 

I litteraturstudiens resultat framgår det att många känslor som rädsla, oro, ilska, 

sorg, besvikelse, övergivenhet, ängslan, ensamhet, osäkerhet, svek och ångest 

uppkommer hos kvinnor efter avslutad bröstcancerbehandling. Därför är det viktigt 

att som sjuksköterska känna till dessa känslor för att kunna ge en bra omvårdnad och 

för att kunna bemöta kvinnorna på rätt sätt och ge det stöd som de behöver. 

Utrymme ska ges så kvinnorna får uttrycka sina känslor och farhågor inför framtiden, 

där rädslor för återfall och död är påtagliga. Litteraturstudiens resultat visar att 

vården bör förbättras och utgå från varje patientfall och skapa en individuell plan. 

Både patient och anhöriga bör få den information och det stöd som krävs, för att 

kunna hantera vardagen när behandlingen är över.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att vissa kvinnor accepterade sin 

situation på ett bättre sätt och hade en mer positiv inställning till framtiden och fick 

ett meningsfullt liv. Fortsatt forskning om dessa kvinnor vore av värde för att ta reda 

på vilka bakomliggande faktorer och vilka copingstrategier som ligger till grund för 

deras positiva förhållningssätt. Denna nya forskning skulle stötta 

sjukvårdspersonalen i arbetet med att hjälpa och ge stöd till fler kvinnor i att hantera 

sina känslor som uppstår efter avslutad bröstcancerbehandling. 
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2. Tankar och 

känslor 

3. Hälsa, 

välbefinnande och 

sociala uttryck 

4. Fysiska 

förändringar 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 



Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.     Bilaga 3. 

 
 

 

 

Författare,  

År,  

Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet, 

Etik 

De Vries, J. 

Den Oudsten, 

B. L. 

Jacobs, P. M. 

Roukema, J. A. 

 

2014 

 

Support Care 

Cancer 

 

Nederländerna 

How breast 

cancer 

survivors cope 

with fear of 

recurrence: a 

focus group 

study 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur kvinnor som 

överlever 

bröstcancer 

hanterar sin rädsla 

för återfall 

Informanterna 

delades in i 3 

fokusgrupper med 

9 -12 deltagare i 

varje grupp. 

Datainsamling 

skedde genom 

inspelade grupp 

intervjuer med 

öppna frågor som 

varade 90 – 120 

min. De använde 

sig av kvalitativa 

analysmetoder. 

 

 

 

79 kvinnor från ett 

sjukhus valdes ut 

att tillfrågas om 

deltagande i denna 

studie. Efter 

bortfall blev det 

slutligen 27 

kvinnor kvar. 

Kvinnornas 

strategier för att 

hantera rädslan för 

återfall delades in i 2 

huvudkategorier 

med 4 

underkategorier var. 

Huvudkategorierna 

är 

1. Problemfokuserad 

coping strategier 

2. Känslomässiga 

coping strategier 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 



Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.     Bilaga 3. 

 
 

 

Författare,  

År,  

Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet, 

Etik 

Fallbjörk, U, 

Salander, P, 

Rasmussen, B, 

H. 

 

2012 

 

Cancer Nursing 

 

Sverige 

From "no big 

deal" to "losing 

oneself": 

different 

meanings of 

mastectomy 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva hur 

kvinnor blir 

påverkade efter att 

förlorat ett bröst 

på grund av 

bröstcancer och 

deras reflektioner 

kring 

bröstrekonstruktion 

De gjorde en 

tematisk 

intervjuguide som 

byggde på de 

enkäter de 

skickat ut i 

tidigare skede för 

att få fram de 

frågeställningar 

som skulle 

användas i de 

narrativa 

intervjuerna. Alla 

intervjuer 

spelades in och 

varade ca 30-80 

min. Tematisk 

innehållsanalys. 

149 kvinnor som 

genomgått 

masektomi blev 

inbjudna att delta i 

denna studie. De 

fick ett 

frågeformulär och 

126 svarade på 

detta. Utifrån vissa 

kriterier t.ex ålder, 

civilstånd, 

utbildning så blev 

tillslut 16 kvinnor 

utvalda och 

uppringda att ingå 

i studien. En 

kvinna valde tillslut 

att avstå från 

studien så 

slutgiltiga antalet 

blev 15 kvinnor 

Kvinnornas svar 

delades in i 3 

huvudkategorier 

1. Inget problem att 

förlora ett bröst 

2. Att förlora ett 

innebär att förlora 

en del av sig själv 

3. Borttagandet av 

ett bröst påverkar 

kvinnligheten 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 
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Författare,  

År,  

Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet, 

Etik 

Ferrell, B. R. 

Grant, M. M. 

Funk, B. 

Otis-Green, S. 

Garcia, N. 

 

1997 

 

Psycho-

oncology 

 

USA 

Quality of life 

in breast 

cancer 

survivors as 

identified by 

focus groups 

Syftet med denna 

studie var att bidra 

med kunskap om 

livskvalité hos 

kvinnor med 

bröstcancer 

Enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer 

utfördes i ett 

första steg. 

Sedan delades 

deltagarna in i 3 

fokusgrupper 

21 kvinnor med 

avslutad 

bröstcancer 

behandling 

tillfrågades från 

sjukhus till 

studien. 11 av 

dessa kvinnor 

ställde upp i 

fokusgrupperna 

varav 5 av dessa 

fick ta med en vän 

med bröstcancer 

för att delta, så det 

blev totalt 16. 

 

 

 

 

 

 

Livskvaliten hos 

dessa kvinnor 

presenterades i 4 

kategorier. 

1. 

Fysikvälbefinnande 

2. 

Psykiskvälbefinnande 

3. Socialt 

välbefinnande 

4. Andligt 

välbefinnande 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 
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Författare,  

År,  

Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet, 

Etik 

Horgan, O. 

Holcombe, C. 

Salmon, P. 

 

Psycho-

Oncology 

 

2011 

 

Storbritannien 

Experiencing 

positive 

change after a 

diagnosis of 

breast cancer: 

a grounded 

theory analysis 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hos 

kvinnor med 

avslutad bröst 

cancer behandling 

de positiva 

förändringar som 

uppstår 

Grounded theory 

användes i denna 

studie. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer där 

öppna frågor 

användes. 

27 kvinnor med 

avslutad 

bröstcancer 

behandling blev 

inbjudna att delta i 

denna studie. 7 av 

dessa kvinnor 

ställde in eller kom 

aldrig till 

intervjuerna vilket 

slutade med att 20 

kvinnor deltog i 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnornas upplevda 

positiva förändring 

delades in i tre 

huvudkategorier 

med 

underkategorier.   

 

 

 

 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 



Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.     Bilaga 3. 

 
 

Författare,  

År,  

Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet, 

Etik 

Oxlad, M. 

Wade, T. 

Hallsworth, L. 

Koczwara, B. 

 

2008 

 

European 

Journal of 

Cancer Care 

 

Australien 

'I'm living with 

a chronic 

illness, not . . . 

dying with 

cancer': a 

qualitative 

study of 

Australian 

women's self-

identified 

concerns and 

needs following 

primary 

treatment for 

breast cancer 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera de 

problem och behov 

som kan uppstå 

hos Australiska 

kvinnor efter 

avslutad 

behandling för 

bröstcancer och att 

de vill utveckla en 

arbetsbok för 

denna 

patientgrupp.  

Informanterna 

delades in i 3 

fokusgrupper med 

3-4 deltagare i 

varje grupp. 

Datainsamling 

skedde genom 

inspelade grupp 

intervjuer med 10 

öppna 

huvudfrågor 

öppna frågor. För 

att utveckla 

svaren på 

frågorna 

användes 

följdfrågor. 

Intervjuerna 

varade i ca 90 

min. De använde 

sig av tematisk 

analysmetod. 

Ett mail med 

information om 

studien skickades 

ut till 72 kvinnor 

med avslutad 

bröstcancer 

behandling. Av 

dessa 72 kvinnor 

var det slutligen 10 

som deltog. 

Kvinnornas problem 

och behov beskrivs i 

7 kategorier 

1. Bekymmer och 

behov efter avslutad 

behandling 

2. Fysiska 

följdsjukdomar av 

behandling 

3. Närhets komplex 

4. Rädsla för återfall 

5. Personlig 

utveckling 

6. Positiva och 

negativa 

inställningar om 

framtiden 

7. Önskade 

strategier/behov för 

sin återhämtning 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 



Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.     Bilaga 3. 

 
 

 
Författare,  

År,  

Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet, 

Etik 

Pelusi, J. 

 

Oncology 

Nursing Forum 

 

1997 

 

USA 

The lived 

experience of 

surviving 

breast cancer 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka kvinnors 

upplevelser av att 

överleva 

bröstcancer 

En fenomenologi 

metod användes. 

Datainsamling 

skedde genom 

enskilda inspelade 

intervjuer med 

öppna frågor som 

varade i 15  -60 

min.  En kvalitativ 

analysmetod 

inspirerad av 

Colaizzi 

användes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via en stödgrupps 

maillista fick 

författaren kontakt 

med 15 kvinnor. 

Efter 8 intervjuer 

hade datamättnad 

uppnåtts men av 

etniska skäl 

intervjuades de 

andra 7 

deltagarna.  

I resultat inkluderas 

endast data från de 

8 första 

intervjuerna. 

Kvinnornas 

upplevelser 

presenterad i 9 olika 

kategorier med 

underkategorier. 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 
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Författare,  

År,  

Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet, 

Etik 

Rosedale, M 

 

Oncology 

Nursing Forum 

 

2009 

 

USA 

Survivor 

loneliness of 

women 

following 

breast cancer 

Syftet var att 

beskriva ensamhet 

hos kvinnor mer än 

ett år efter 

avslutad bröst 

cancer behandling 

En beskrivande 

fenomenologi 

metod. 

Datainsamlingen 

skedde via 

inspelade 

intervjuer med 

öppna frågor som 

varade i ca 90 

min. De använde 

sig även av 

frågeformulär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 kvinnor 

rekryterades från 

en volontärlista 

som kommer från 

ett nätverk med 

canceröverlevande. 

Kvinnorna upplevde 

ensamhet vid 

sammanhang detta 

presenterades i 6 

kategorier. 

 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 
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Författare,  

År,  

Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet, 

Etik 

Rosedale, M. 

Fu, M. R. 

 

Oncology 

Nursing Forum 

 

2010 

 

USA 

Confronting 

the 

unexpected: 

temporal, 

situational, and 

attributive 

dimensions of 

distressing 

symptom 

experience for 

breast cancer 

survivors 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva kvinnors 

upplevelser av det 

oväntade och 

påfrestande 

symtom efter 

bröstcancer 

behandling. 

Utifrån 

uppgifterna från 

författarens 

Rosedale, M förra 

artikeln Survivor 

loneliness of 

women following 

breast cancer 

kunde en annan 

forskningsfråga få 

sitt svar. Därför 

gjordes denna 

artikel. Original 

studien och dess 

uppgifter 

analyserades med 

sekundär 

kvalitativ analys 

för att svara på 

denna studies 

syfte. 

13 kvinnor 

rekryterades från 

en volontärlista 

som kommer från 

ett nätverk med 

canceröverlevande. 

Kvinnornas 

upplevelser kunde 

delas in i 4 

kategorier. 

1. Att leva med 

bestående symptom 

2. Oväntade 

situationer 

3. Förlora sitt liv 

innan cancern 

4. Känslan av 

omgivningen gått 

vidare 

Hög 

 

Etiskt 

resonemang 

finns 



 

 

 


