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ABSTRAKT 

Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i 

världen. I Sverige blir bröstcancer allt vanligare och insjuknandet har ökat både hos 

den äldre- och yngre generationen på grund av att befolkningen ökar och blir äldre. 

Även om bröstcancer blir allt vanligare i Sverige, har dödligheten minskat och det är 

relaterat till tidig diagnostik. Detta beror på förbättrade diagnostiska instrument, 

vilket bland annat är mammografi. Bröstcancer innebär ofta en kris för kvinnan och 

hennes familj. Patienters upplevelser av bröstcancer behöver uppmärksammas för att 

människor omkring dem ska kunna bemöta deras behov på ett humant sätt. Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas 

av bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där totalt tio 

vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Resultat: Kvinnornas 

upplevelser kunde delas in i tre kategorier: Utmaningar i kropp och själ, utmaningar i 

informationsbehov och utmaningar i relationer. Kvinnornas upplevelser var generellt 

negativa, dock påvisades även några positiva upplevelser. Diskussion: Kvinnornas 

upplevelser utifrån sjukvården, relationer och deras individuella förändringar 

diskuterades. Resultatet diskuterades utifrån annan relevant litteratur och forskning. 

Slutsats: Att drabbas av bröstcancer påverkar kvinnans psykiska och fysiska hälsa 

och innebär en förändring i livet. 

Nyckelord: Bröstcancer, upplevelser, livsförändringar, kvalitativ forskning och 

omvårdnad.



 
 

ABSTRACT 

Background: One of the most common forms of cancer among women in a global 

perspective is breast cancer. In Sweden this form of cancer have been increasing 

within the older and younger generations due to the increase in population and 

people living longer. Even though breast cancer is becoming more common in 

Sweden the mortality rate has decreased since people are getting diagnosed earlier. 

Mammography is one of the key diagnostic examinations that have lead to this 

development. Being diagnosed with breast cancer usually results in a crisis for the 

woman and her relatives. Breast cancer patients experiences, need greater attention, 

so that people in their surroundings should be able to address their needs in a 

humane manner. Aim: The purpose of this literature study was to describe women’s 

experiences of breast cancer. Method: A systematic literature study was executed 

where 10 scientific articles were reviewed and analyzed. Results: The results of the 

women’s experiences could be divided into three categories: Challenges within body 

and soul, challenges within need for information and challenges within relationships. 

The women’s experiences were generally negative, but some positive experiences 

were also noted. Discussion: The women's experiences from the health care system, 

their relations and their individual changes were discussed. The results were 

discussed from other relevant literature and research. Conclusion: Breast cancer 

affects the women's mental and physical health and involves a change in life.  

Keywords: Breast neoplasms, experiences, life change events, qualitative research 

and nursing.
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INLEDNING 

Att drabbas av bröstcancer innebär enligt Joulaee et al. (2012) en kris för kvinnorna 

och deras familjer. Kvinnorna som drabbades av bröstcancer utsattes för många 

psykiska påfrestningar men det var dock de fysiska påfrestningarna som 

uppmärksammades. Många kvinnor upplevde negativa känslor relaterade till 

sjukvården och några av dessa upplevelser beskrev Thomsen et al. (2007) så som att 

personalen bortsåg från kvinnornas emotionella behov och några av kvinnorna 

berättade att de upplevde brist på anpassad information. I samma studie upplevde 

kvinnorna att vårdarna sa mycket med sitt kroppsspråk som indikerade att någonting 

var fel, innan verbal information gavs. Enligt Raadu (2013, 113) ska patienten få 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, vilka olika undersökningar 

och behandlingar som finns. Genom att vårdpersonalen bortser från individernas 

emotionella behov utgör detta ett hot mot god vård och kvinnornas hälsa. Forskning 

visar att dessa patienter ofta är besvikna över den vård eller omvårdnad de får. För 

att kunna ge god omvårdnad till patienter som drabbats av bröstcancer, så behöver 

personalen förstå vad som orsakar negativa upplevelser och vad det innebär att 

drabbas av den här sjukdomen. Det är av stor vikt för kvinnornas tillfrisknande att de 

får adekvat omvårdnad. 

1. BAKGRUND 

Enligt Socialstyrelsen (2014) drabbas cirka 8 000 personer årligen av bröstcancer i 

Sverige och omkring 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor, är just bröstcancer. 

The International Agency for Research on Cancer (2013) skriver att 1,7 miljoner 

kvinnor drabbades av bröstcancer år 2012 i världen. Globalt sett är bröstcancer den 

mest förekommande cancerformen bland kvinnor i 140 av 184 länder. Berg et al. 

(2007, 13) skriver att uppkomsten av cancer sker genom mutationer i kroppens 

gener, som reglerar centrala livsprocesser. Dessa så kallade mutationer i cellens DNA, 

ändrar funktionen hos genens produkt, som är ett protein. Proteiner har den 

viktigaste uppgiften i cellen och styr de ”molekylära besluten” i cellens kärna, 

exempelvis kommunikationen mellan olika delar av cellens inre. Dessa molekylära 

beslut rör celltillväxt, cellspecialisering och cellers självuppoffring för att skydda 

kroppen. Eftersom de olika kontrollsystemen inne i cellerna är mycket viktiga för 

livsprocessen, har det skapats en säkerhets– och ersättningsfunktion för dem. Om ett 
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system fallerar, tar ett annat över. För att insjukna i cancer, krävs ett flertal fel i 

samma cell. Vid cancer drabbar mutationerna, oavsett cancerform, samma 

kontrollsystem. Det finns några kända riskfaktorer för att utveckla bröstcancer. 

Risken minskar för en kvinna som har fött barn, jämfört med en kvinna som inte har 

fött barn. Det har även visats sig att risken för bröstcancer minskar, för kvinnor som 

får sitt första barn i tidig ålder. Sen pubertet och tidigt klimakterium gör att 

bröstkörteln inte utsätts för östrogen under en längre period av livet, vilket innebär 

att riskerna för att insjukna i bröstcancer minskar. Risken för cancer i ett bröst, ökar 

om mjölkkörtlarna sitter tätt jämfört med om bröstet innehåller mer fettväv. Troligen 

beror detta på att det då finns fler körtelceller, som kan omvandlas till cancer 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Det finns en rad olika symtom vid bröstcancer och det vanligaste kännetecknet är att 

en knöl uppstår i bröstet. Andra symtom som kan uppstå är en knöl i armhålan, 

förstorat och hårt bröst, “apelsinhud” på bröstet, indragningar i huden och 

blod/vätska från bröstvårtan (Cancerfonden, 2014). Bergh et al. (2007, 17) skriver att 

det oftast tar många år från första förändringen i en cell, tills en tumör utvecklas. När 

cancercellerna blir mer aggressiva, respekterar de inte kroppens normala 

skyddsfaktorer och kan då växa in i omkringliggande vävnad, vilket friska celler 

aldrig gör. Cancerceller har en förmåga att sprida sig via lymf- och blodbanor, vilket 

kan resultera i att metastaser sprider sig långt ifrån primärtumören, där cancern 

började. Socialstyrelsen (2009) skriver att kvinnor som drabbas av bröstcancer 

insjuknar relativt tidigt i livet. Medianåldern för diagnosen bröstcancer ökade under 

1960-, 1970- och 1980-talen, från 60 till som högst 66 år. Den genomsnittliga 

medianåldern för åren 2000-2006, var 62 år, vilket innebär att hälften av alla som får 

bröstcancer är 62 år eller yngre. Bröstcancer blir vanligare och insjuknandet har ökat 

både hos den yngre – och äldre generationen sedan 1960, detta på grund av att 

befolkningen ökar och blir äldre. Trots ökningen av insjuknandet, har dödligheten i 

bröstcancer minskat och det är relaterat till tidig diagnostik. Överlevnaden i 

bröstcancer har ökat stadigt sedan 1960-talet. I Sverige är stadieindelningen enligt 

Socialstyrelsen (2014) den viktigaste prognostiska faktorn för överlevnad och val av 

behandling. Cancer delas in i stadier för att beskriva tumörens storlek och spridning. 

Utöver operation av primärtumören är förbättrade diagnostiska instrument, allmän 

hälsoundersökning med mammografi, läkemedel efter operation samt 
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strålbehandling viktiga faktorer för en bättre prognos. Socialstyrelsen (2009) skriver 

att cirka hälften av alla bröstcancerdiagnoser i Sverige upptäcks i samband med en 

mammografiundersökning. Bröstcancerscreening med mammografi startades i 

mitten av 1980-talet och har med åren byggts ut successivt. Mammografi beräknas 

minska risken för dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent, eftersom cancern 

kan upptäckas och behandlas i ett tidigare stadium. Landstingen rekommenderas att 

erbjuda mammografiscreening till alla kvinnor i åldrarna 40-74 år. Socialstyrelsen 

(2014) skriver att ”sentinel node”-diagnostik är en standardmetod för att få 

ytterligare information om tumörens spridning inför operation eller vid preoperativ 

läkemedelsbehandling. Sköld-Nilsson (2010, 74) skriver att ”sentinal node”- teknik 

innebär att portvaktskörteln tas bort, för att se om cancern spridit sig till de närmsta 

lymfkörtlarna. Denna metod är mer säker, än en så kallad axillutrymning och leder 

även till färre problem med lymfödem och rörlighet i armen.  

Thomsen et al. (2007) skriver att rätt behandling ökar följsamheten, ger ökad 

funktionell och psykisk stabilitet samt en bättre smärtkontroll. Besvikelse vid 

behandling, har visat sig medföra längre perioder av återhämtning och en ökad risk 

för komplikationer. Det har även visat sig att patienterna som är missnöjda får en 

lägre förståelse, vilket innebär att de inte tar in informationen på samma sätt. 

Resultatet av detta kan vara att patienten tvingas kontakta vården igen när de 

“landat”. Sung-Ling et al. (2010) skriver  att osäkerhet, stress och psykisk belastning 

gjorde att kvinnorna inte alltid var villig att bli behandlad. Dorothea Orems 

egenvårdsteori (2001, 142-145) fokuserar på att inge kunskap kring egenvård, att ge 

patienterna ökad känsla av delaktighet och kontroll över sin situation. Orems teori 

tyder även på att patienternas behov av information ska bli bemötta. Författarna till 

litteraturstudien anser att Orems egenvårdsteori passar till litteraturstudiens resultat 

på grund av att många av kvinnornas upplevelser berör dessa områden, vilka kommer 

att presenteras i resultatet.  

Drageset et al. (2012) skriver att ett flertal studier har kommit fram till att risken för 

ångest, depression och sjukdomsprogression ökar för kvinnor med bröstcancer, om 

de har ett litet socialt nätverk och otillräckligt med stöd. De kvinnor som fick 

otillräckligt psykiskt stöd, blev socialt isolerade och dessa visade sig ha en högre risk 

för dödlighet i bröstcancer. Joulaee et al. (2012) och Drageset et al. (2012) beskriver 

tydligt att socialt stöd leder till bättre sjukdomsprognos och att otillräckligt socialt 
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stöd ökar psykisk ångest. Trots detta uppmärksammas inte de psykiska svårigheterna 

i samma grad som det fysiska. Enligt Berterö (2002) upplevde kvinnor behov inom 

livets alla områden. Förhoppningen med denna studie är att belysa kvinnors 

individuella upplevelser av att drabbas av bröstcancer, för att få mer kunskap om 

deras olika behov och för att kunna ge en god och säker omvårdnad. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer.  

1.2 Frågeställningar 

Hur beskriver kvinnorna sina upplevelser av bröstcancer? 

Hur beskriver kvinnorna sina upplevelser av hälso- och sjukvården?  

Hur beskriver kvinnorna sina upplevelser av sociala förhållanden? 

2. METOD 

2.1 Sökmetod 

Databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO har använts för att söka vetenskapliga 

artiklar. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 69) skriver att sökord bör kontrolleras 

i databasens ämnesordlista, för att få vetskap om ordet är korrekt. Begreppet 

”Neoplasms” är ett exempel på ämnesord som finns i de flesta databaser. SweMeSH 

användes för att hitta MeSHtermer som fungerar som ämnesord i PubMed och i 

CINAHL tillämpades CINAHLheadings. Booleska sökoperatorer är ord som OR, AND 

och NOT, dessa valdes för att kombinera de olika söktermerna samt för att smalna av 

sökningen (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 72). 

Sökord som breast neoplasms, life change events, narratives, qualitative studies, 

qualitative research, interviews, life experiences och lived experiences användes i 

olika kombinationer. Sökandet av artiklar begränsades med ett tidsspann på 10 år, att 

deltagarna endast skulle vara kvinnor, att artiklarna skulle vara peer-reviewed och 

vara skrivna på engelska. Begränsningarna valdes för att hitta senaste 

forskningsrönen samt vara specifikt inriktade på kvinnor, som är den vanligaste 

målgruppen att drabbas av bröstcancer. Sökningarna utökades med tiden på grund 

av att fler artiklar behövdes. För att bredda sökningen användes fler sökord och dessa 

var existentialism, nursing och focus groups. Tidsperioden utvidgades från 10 år till 

14 år (bilaga 1).  
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2.2 Urval 

Inklusionskriterier innefattar kvinnor som drabbats av bröstcancer, i alla åldrar, för 

att få ta del av deras olika upplevelser. Studien inriktas på kvinnors upplevelser av att 

drabbas av bröstcancer. Litteraturstudiens författare valde ut kvalitativa studier med 

god kvalitet för att studera vilka upplevelser kvinnor har av att drabbas av 

bröstcancer. Alla artiklar som använts är peer-reviewed. Olsson och Sörensen (2011, 

73) skriver att en studie som är peer-reviewed, innebär att artikeln är kritiskt 

granskad, av personer som är insatta inom ämnet. 

Exklusionskriterier innefattar artiklar som är skrivna på andra språk än engelska, 

kvantitativa artiklar och studier som inte motsvarade syftet. Cancerfonden (2014) 

skriver att män kan få bröstcancer, det är dock ovanligt. Omkring ett 40-tal män i 

Sverige får denna diagnos varje år och av denna anledning exkluderades män. Studier 

gjorda innan år 2000 exkluderades, för att kunna sammanställa den senaste 

forskningen. Det var flera artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte och 

kunde därför väljas bort. 

Med hjälp av de valda sökorden hittades 75 artiklar. Studiens urval gjordes genom att 

titta på studiernas titel, läsa abstrakten och syftet samt läsa artiklarna i sin helhet. 

Slutligen kvalitetsgranskades de utvalda studierna. Urvalet består av vetenskapliga 

forskningsartiklar. Olsson och Sörensen (2011, 279) skriver att litteraturstudien 

fokuseras till en hanterbar mängd av väsentliga artiklar, genom att använda sig av 

inklusions - och exklusionskriterier. 

Olsson och Sörensen (2011, 279-285) skriver att kvalitetsgranskning av artiklarna 

sker utifrån ett granskningsprotokoll (bilaga 2). Artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån 

termerna hög, medel och låg. Studierna granskades enskilt av båda författarna, som 

sedan diskuterades och ställdes samman. Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 

93) får granskningen större tyngd, om två självständiga parter genomför en 

granskning, som sedan sammanställs. Antalet artiklar som svarade på studiens syfte, 

var sammantaget 10 stycken. De utvalda studierna och resultatet av 

kvalitetsbedömningen redovisas i en artikelöversikt (bilaga 3). 

2.3 Analys 



6 
 

De tio studierna som inkluderades i litteraturstudien analyserades med en metod 

som inspirerats av Forsberg och Wengström (2013, 166-167) som beskriver att en 

innehållsanalys kan göras på olika sätt. Litteraturstudiens författare analyserade 

studierna utifrån frågeställningarna och därför delades texten in i frågeområden. All 

text inom ett frågeområde delades in i meningsenheter som kondenserades till koder 

och dessa koder bildade i sin tur kategorier samt subkategorier. Litteraturstudiens 

författare valde att ta med subkategorier då de ansåg att arbetet blev mer tydligt och 

lättförståeligt, dessa subkategorier blev totalt sju stycken. Avslutningsvis tolkade och 

diskuterade litteraturstudiens författare resultatet.  

2.4 Forskningsetik 

Författarna inkluderade studier som blivit godkända av en etisk kommitté. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) finns forskningsetiska regler vid forskning som 

involverar människor och några av dessa regler innebär att deltagandet skall vara 

frivilligt, att deltagarnas konfidentialitet skall värnas och att deltagarna skall skyddas 

så att de inte kommer till skada. Kjellström (2012, 70-71) skriver att etiska 

överväganden utifrån forskningsetik görs inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete. Dessa överväganden förutsätter kunskap att reflektera över 

vilka värderingar som de egna handlingarna, tankarna och orden ger uttryck för, som 

förmågan att använda etiska principer i situationer som inte alltid kan förutses. 

Etiska överväganden finns genom hela examensarbetet: från val av ämne till 

genomförande och därefter rapportering av resultat. Utmaningen vad gäller etik vid 

forskning är att undvika att deltagarna skadas, såras eller utnyttjas. Forsberg och 

Wengström (2013, 69-70) beskriver att det är viktigt att påvisa alla resultat, oavsett 

om det stöder respektive inte stöder forskarnas egna åsikter. Det är oetiskt att endast 

redovisa artiklar som stöder forskarnas egna teorier. 

3. RESULTAT 

Resultatet har sammanställts av tio analyserade artiklar. De analyserade artiklarna är 

gjorda i Sverige, Finland, Norge, USA, England, Libanon, Brazilien och Turkiet. 

Analysen resulterade i tre kategorier: Utmaningar i kropp och själ, utmaningar i 

informationsbehov samt utmaningar i relationer. Under varje kategori finns 

subkategorier, som sammantaget är sju stycken. 
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 Tabell 1. Översiktstabell av resultat 

Kategori Subkategori 
3.1 Utmaningar i kropp och 
själ 

3.1.1 Psykisk påfrestning 
3.1.2 Kroppsliga förändringar i samband 
med bröstcancer 

3.2 Utmaningar i 
informationsbehov 

3.2.1 Brist på information 
3.2.2 Behov av information 

3.3 Utmaningar i relationer 3.3.1 Förändringar i relationen till partnern 
3.3.2 Förändringar i vänskaps- och 
familjeförhållanden 
3.3.3 Vårdpersonalens bristande 
bemötande 

3.1 Utmaningar i kropp och själ 

I studierna framgår det tydligt att kvinnornas upplevelser av bröstcancer innebär 

förändring i kropp och själ. Många kvinnor upplevde en emotionell berg- och dalbana 

samt påfrestande kroppsliga förändringar så som bröstförlust.  

3.1.1 Psykisk påfrestning 

Deltagarna i studien av Landmark och Wahl (2002) beskriver att 

bröstcancerdiagnosen orsakade akut, emotionell obalans och detta påverkade 

kvinnornas förmåga att tackla det vardagliga livet. I studien av Landmark et al. 

(2008) upplevde kvinnorna många olika känslomässiga reaktioner när de fick sin 

diagnos och deltagarna i studien av Coward och Kahn (2005) beskrev känslor som att 

vara utom kontroll och emotionell berg- och dalbana. I studien av Landmark et al. 

(2008) drabbades alla kvinnor av kognitiv nedsättning, vilket påvisades i det dagliga 

livet som förlust av minnet. 

Kvinnorna i studien av Krigel et al. (2014) som är gjord i USA, berättade att cancer 

förändrade allting. De beskrev upplevelser som ombytta roller, då barn blev den 

omhändertagande i stället för föräldern. En av kvinnorna som medverkade i studien 

berättade att hon upplevde depression på grund av att hon inte längre orkade utföra 

de vardagliga aktiviteterna, relaterat till kronisk trötthet. I studien av Krigel et al. 

(2014) upplevde kvinnorna förlusten av ett bröst som att förlora en del av sin 

feminitet och detta påverkade deras självbild. Kvinnorna i studien av Landmark och 

Wahl (2002) beskriver att borttagandet av ett bröst kunde resultera i förlust av 

feminitet och de beskrev att de ibland ville gömma sig på grund av bröstförlusten. 

Några kvinnor i studien av Cebeci, Balci-Yangin och Tekeli (2012), som är gjord i 
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Turkiet, beskrev upplevelser av att de hade det borttagna bröstet kvar, så kallade 

fantomsensationer. 

Kvinnorna i studien av Landmark et al. (2008) upplevde sig förbisedda när 

vårdpersonalen inte lyssnade på dem och det resulterade i känslor av osäkerhet. I 

studien av Blow et al. (2011) beskrev kvinnorna att det var enormt stressande att inte 

ha kontroll över sin situation, detta var särskilt stressande för dem som stod inför 

behandling. Förlusten av kontroll var särskilt intensiv när en individs planer blev 

”överkörda” av den schemalagda behandlingen. Många deltagare upplevde att de 

hade mer kontroll när de fick god information samt fick veta hur deras prognos såg 

ut. Kvinnorna i studien av Arman et al. (2004) upplevde att de ibland blev 

behandlade som en kropp, ett nummer eller en diagnos. Detta skapade känslor som 

osäkerhet och resulterade i ett ökat lidande hos patienterna. Patienterna upplevde att 

deras psykiska och existentiella svårigheter ignorerades, detta fick kvinnorna att 

känna skam över sitt mentala och spirituella lidande. I studierna av Coward och Kahn 

(2005) och Landmark och Wahl (2002) berättade kvinnorna att de upplevde att det 

var svårt att föreställa sig hur deras framtid skulle se ut och kvinnorna i Landmark 

och Wahls (2002) studie beskrev att de använde all energi till att kämpa för sin 

existens, som var hotad. Dessa upplevelser liknade det deltagarna beskrev i studien 

av Arman et al. (2004), att det ständigt var en kamp och svårt att se meningen med 

livet. Kvinnorna i studien av Doumit et al. (2010), som är gjord i Libanon, upplevde 

att rädsla och ovisshet genomsyrade livet, några av kvinnorna beskrev känslor som 

rädsla för återfall.    

Arman et al. (2004) skriver att cancer och död är två fenomen nära anslutna till 

varandra och deltagarna i studien av Cebeci, Balci-Yangin och Tekeli (2012) beskrev 

att de hade svårigheter att använda ordet cancer därför beskrev de sjukdomen med 

andra ord. I studien av Vargens och Berterö (2007) som är gjord i Brasilien, står det 

att människor associerar cancer med död och några kvinnor i studien berättade att de 

såg döden framför sig på grund av att en släkting dött i cancer. I studien av Coward 

och Kahn (2005) som är gjord i USA, berättade kvinnorna som hade yngre barn, att 

de fick motivation till att kämpa för överlevnad och kvinnorna som inte hade yngre 

barn var glada för att de inte behövde oroa sig för barnen. Kvinnorna i studien av 

Cebeci, Balci-Yangin och Tekeli (2012) berättade att de inte uppskattade värdet av att 

vara frisk innan de drabbades av bröstcancer men nu fick de en förändrad syn på 
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världen, såg det fina med livet och njöt mer av det. I studien av Vargens och Berterö 

(2007) berättade kvinnorna att de såg på livet utifrån andra perspektiv efter 

bröstcancerdiagnosen, de kände sig starkare inombords och deras prioriteringar 

förändrades. Den största förändringen kvinnorna upplevde var förståelsen av 

människors sårbarhet, vilket resulterade i att människor och små saker i livet fick 

mer värde. De blev mer tacksamma för livet.  

3.1.2 Kroppsliga förändringar i samband med bröstcancer 

Kvinnorna upplevde att människor märkte dem som en cancerpatient på grund av de 

fysiska förändringarna som viktuppgång, ärr, förlust av bröst och att tappa sitt hår. 

Deltagarna berättade att förlusten av ett bröst skapade en känsla av att vara mindre 

kvinnlig, men de upplevde dock att det var mer smärtsamt att förlora håret på grund 

av att det var mer synligt för andra (Krigel et al. 2014). Deltagarna i studien av 

Cebeci, Balci-Yangin och Tekeli (2012) berättade att de upplevde det ”lättare” att 

förlora håret än bröstet, då förlusten av håret inte är permanent. I studierna av Tighe 

et al. (2011) och Krigel et al. (2014) berättade deltagarna om hur den kroniska 

tröttheten påverkade deras fysiska förmåga negativt, att inte längre orka med 

aktiviteter inom familj och sociala sammanhang. Kvinnorna i studien av Vargens och 

Berterö (2007) beskriver att kroppsbild, självbild och självkänsla är relaterade till 

varandra och att deltagarna i deras studie såg sina kroppar som något socialt. Vissa 

kvinnor accepterade den nya kroppen och lärde sig hantera den nya situationen. 

Trots förlust av bröst, ville kvinnorna bli sedda som den de alltid varit.  

3.2 Utmaningar i informationsbehov 

Många studier har påvisat stor brist på information från sjukvården och detta 

komplicerade situationen för många kvinnor eftersom de upplevde ett stort behov av 

god och detaljerad information. Den bristfälliga informationen resulterade i extra 

lidande för många kvinnor. 

 

3.2.1 Brist på information 

I studien av Landmark et al. (2008) beskrev kvinnorna att de hade många obesvarade 

frågor kring sin situation och att de fått dålig information, om vilken hjälp de kunde 

få utanför sjukhuset. Deltagarna i studien av Arman et al. (2004) upplevde lidande på 

grund av att vårdarna inte tog sig tillräckligt med tid och gav bristfällig information. 

Kvinnorna i studierna av Tighe et al. (2011) och Krigel et al. (2014) upplevde stor 
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frustration och oro över den bristfälliga informationen de fick och detta ökade i sin 

tur lidandet. Kvinnorna i studien av Doumit et al. (2010) upplevde att de fick för lite 

information om sitt tillstånd och en deltagare beskrev det såhär: 

”I want to exactly know the degree of malignancy. I want to be 

told the truth. I want to know what is going on. It means a lot 

because I would know how to pursue my life. This is how I 

consider it”. 

Kvinnorna i studien av Cebeci, Balci-Yangin och Tekeli (2012) beskrev olika brister 

hos vårdpersonalen. Vissa kände att de inte fått någon information om sin diagnos 

över huvud taget, medan andra upplevde brist på information när de hade genomgått 

en mastektomi. Deltagarna berättade att de samlade information från andra kvinnor i 

samma situation, på grund av den bristfälliga informationen från vården. Kvinnorna i 

studien av Coward och Kahn (2005) upplevde att de bearbetade sin egen situation 

genom att hjälpa andra kvinnor med bröstcancer. Kvinnorna i studien av Krigel et al. 

(2014) beskrev att den största oron var bristen på information om deras sjukdom och 

behandling.  

3.2.2 Behov av information 

I studien av Coward och Kahn (2005) beskrev en deltagare hur viktigt det var att välja 

en läkare som hade tillräcklig kunskap att utvärdera och ta beslut vad gällde 

patientens vård. Deltagarna i studien av Doumit et al. (2010) berättade att de kände 

behov av att få mer information om deras tillstånd från den behandlande läkaren. I 

studien av Blow et al. (2011) upplevde kvinnorna att de fick mer kontroll över sin 

situation när de fick erhålla kunskap, information och ett uppdaterat läge kring sin 

prognos. I studien av Krigel et al. (2014) berättade kvinnorna att de föredrog skriftlig 

information och mycket diskussion kring vad som var trovärdig och relevant 

information, inklusive för- och nackdelar med att använda internet. Förutom specifik 

information om kvinnornas sjukdom och behandlingsalternativ fanns ett behov att 

veta vem de skulle kontakta, vad gällde olika funderingar. Kvinnorna i studien av 

Blow et al. (2011) upplevde mindre stress när de fick tillhandahålla information och 

det resulterade i att patienterna kände trygghet och tillit till vårdpersonalen. 

3.3 Utmaningar i relationer 
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Kvinnorna upplevde övergripande förändringar som bland annat skapade känslor av 

rädsla i relationen till familj, vänner och partner. I kontakten med sjukvården 

upplevde många kvinnor att de blev ignorerade och att deras behov av stöd inte 

uppmärksammades. 

3.3.1 Förändringar i relationen till partnern  

I studien av Krigel et al. (2014) berättade kvinnorna att den intima relationen till 

partnern förändrades på grund av biverkningar från behandlingar och en minskad 

sexlust, medan kvinnorna i Tighe et al. (2011) beskrev att deras sexuella relationer 

förändrades efter borttagandet av ett bröst. Deltagarna i studien av Krigel et al. 

(2014) upplevde även stor oro över hur förändringar inom den intima relationen 

skulle komma att påverka den framtida relationen. I studien av Doumit et al. (2010) 

berättade kvinnorna att de upplevde en stor rädsla för separation och för att bli 

övergiven på grund av sjukdomen. Vissa deltagare i studien av Krigel et al. (2014) 

beskrev att de fick bra stöd från sin partner medan andra inte fick det stöd som de 

behövde, vilket resulterade i att de inte kunde bevara sitt äktenskap. Något kvinnorna 

upplevde som särskilt smärtsamt var att dela funderingar kring framtiden med 

partnern. I studien av Vargens och Berterö (2007) berättade kvinnorna att deras 

partners behandlade dem på ett annorlunda sätt, vilket fick dem att inse att de hade 

förändrats.  

3.3.2 Förändringar i vänskaps- och familjeförhållanden 

I studien av Cebeci, Balci-Yangin och Tekeli (2012) beskrev deltagarna att både de 

själva och familjen förändrades relaterat till diagnosen. I studien av Krigel et al. 

(2014) berättade kvinnorna att de var medvetna om att sjukdomen kunde vara 

långvarig och att detta resulterade i upplevelser av skuld för att ha orsakat en 

ekonomisk börda för sina familjer. Skuldkänslor av annan karaktär återkommer i 

studien av Doumit et al. (2010). Kvinnorna i den studien beskrev att de kände skuld 

till sina döttrar och barnbarn, relaterat till den stora ärftliga faktorn av bröstcancer. I 

studien av Vargens och Berterö (2007) kände kvinnorna att de blev behandlade på ett 

annorlunda sätt efter sin bröstcancerdiagnos. Kvinnorna upplevde diskriminering på 

grund av sin bröstcancer i form av annorlunda blickar och kommentarer, även från 

de som stod kvinnorna närmast. Ibland ville inte familjen att människor runt 

omkring, skulle känna till kvinnornas bröstcancer och det inkräktade på kvinnornas 

sociala liv. Enligt Tighe et al. (2011) är kronisk trötthet ett vanligt symtom och detta 
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beskrev kvinnorna påverkade dem negativt genom att deras engagemang brister i 

sociala relationer. Studien av Landmark och Wahl (2002) visade att kvinnornas vilja 

att leva, var relaterad till upplevelser kopplade till framtiden och till nära relationer. 

Kvinnorna berättade i studien av Krigel et al. (2014) att det kändes bra med 

”sisterhood”, att de fick möjlighet att träffa kvinnor i samma situation och att de 

därigenom kunde dela råd och funderingar med varandra. Deltagarna som 

medverkade i studien av Cebeci, Balci-Yangin och Tekeli (2012) beskrev att de fick 

fysiskt, emotionellt och socialt stöd från sina familjer under den diagnostiska 

perioden och en av deltagarna berättade att hennes familjerelation växte sig starkare 

under den perioden. 

3.3.3 Vårdpersonalens bristande bemötande 

Deltagare som ingick i studien av Arman et al. (2004), upplevde att vården gick på 

rutin och att vårdpersonalen ”gömde sig” bakom vårdkultur och rutiner. Kvinnorna 

beskrev det som en omänsklig vård och att de fick kämpa på egen hand. I samma 

studie berättade kvinnorna att vårdpersonalen inte gett dem tillräckligt med tid. 

Detta resulterade i att patienterna upplevde ett ökat lidande, en spänd patient- och 

vårdrelation och att patienterna skyddade sig själva mot besvikelse, genom att de 

undvek kontakt med vårdpersonalen. I studien av Landmark et al. (2008) och Arman 

et al. (2004) beskrev deltagarna att vårdpersonalen hade ett val, antingen lyssnade 

personalen på deras känslor eller så ignorerades de. Deltagarna i studien av Krigel et 

al. (2014) rekommenderade att vårdpersonalen skulle individualisera patienternas 

behov av stöd, exempelvis med stadiespecifika stödgrupper. Kvinnorna som deltog i 

studien av Blow et al. (2011) berättade att det var skönt att få stöd från en psykolog på 

grund av de mentala påfrestningarna. Dessa deltagare beskrev även att deras stress 

reducerades genom att få stöd från vårdpersonalen. Deltagarna i studien av Arman et 

al. (2004) beskrev att istället för att få sympati, stöd och möjligheter till att diskutera 

hur de kände sig, hänvisades de till psykiatrin, terapi eller ideell cancerorganisation 

för att erhålla stöd. Kvinnorna i studien av Landmark et al. (2008) upplevde behov av 

stöd från professionell personal, så att de i sin tur fick styrka till att hjälpa sina nära 

och kära. I studien av Landmark och Wahl (2002) berättade kvinnorna att den 

största upplevda bristen var det sociala stödet från sjukvården. Bristen på stöd från 

sjukvårdspersonalen upplevdes som en extra börda för vissa kvinnor, vilket 

resulterade i sämre kontinutet i uppföljningen av behandling. Kvinnorna beskriver i 
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studien av Coward och Kahn (2005) att de blev triggade att söka stöd på grund av en 

rädsla för att dö. Litteraturstudiens författare tycker att Orems egenvårdsteori (2001, 

142-145) passar till resultatet, då hennes teori belyser viktiga delar i omvårdnad som 

exempelvis delaktighet. Litteraturstudiens resultat visar tydligt att delaktighet och 

anpassad information inte riktigt har fungerat, därför tänker författarna till 

litteraturstudien att vårdpersonal behöver följa Orems teori.  

4. DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas 

av bröstcancer. Kvinnorna fick erfara många psykiska och kroppsliga förändringar 

och dessa upplevdes väldigt påfrestande. Många upplevelser av hälso- och sjukvården 

var negativa på grund av stor brist på information, dåligt bemötande och otillräckligt 

stöd. Deltagarna rekommenderade att stödet skulle individanpassas. Relationer 

förändrades till familj, partner och vänner, vilket också upplevdes svårt för 

kvinnorna. Det framgick i studiens resultat att det fanns både positiva och negativa 

upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Något som majoriteten av kvinnorna 

upplevde som positivt, var att de fick en förändrad syn på livet. 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien visar att bröstcancerdiagnosen orsakade emotionell 

berg- och dalbana och känslor som att vara utom kontroll, vilket påverkade det 

vardagliga livet. Detta resultat styrks i studierna av Howard et al. (2007) och Fu et al. 

(2008) då kvinnorna beskrev intensiva emotionella reaktioner som chock, rädsla, 

stress, ångest och misstro relaterat till deras bröstcancerdiagnos. I litteraturstudiens 

resultat upplevde en av kvinnorna att hon blev deprimerad på grund av att hon inte 

längre orkade utföra sina vardagliga aktiviteterna och det var relaterat till den 

kroniska tröttheten. Detta bekräftas i studien av Howard et al. (2007), där kvinnorna 

berättade att familjemedlemmarna var en viktig källa för emotionellt och praktiskt 

stöd, att de tog över hushållssysslorna och bidrog med fysisk omvårdnad. Sarenmalm 

et al. (2009) skriver att sjukdom och behandling påverkade kvinnorna känslomässigt 

genom oro och depression, vilket upplevdes som den största bidragande faktorn till 

tröttheten. Resultatet som litteraturstudiens författare har sammanställt påvisade att 

psykiska och kroppsliga förändringar upplevdes väldigt påfrestande för kvinnorna. 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna hade svårigheter med att använda 



14 
 

ordet cancer. Detta styrker Howard et al. (2007) då kvinnorna i den studien beskrev 

att de oftast undvek att säga ordet cancer. Litteraturstudiens resultat visar att 

patienterna upplevde att det var svårt att föreställa sig hur deras framtid skulle se ut. 

Detta styrker Sarenmalm et al. (2009) då majoriteten av kvinnorna i studien beskrev 

rädsla inför döden och den okända framtiden. I samma studie uttrycker deltagarna 

rädsla över att i framtiden inte existera tillsammans med sina nära och kära. 

Kvinnorna i litteraturstudiens resultat uppskattade inte värdet av att vara friska 

innan de drabbades av bröstcancer, diagnosen gav dem andra perspektiv och de såg 

det fina med livet. Detta styrker Fu et al. (2008) då de skriver att 

bröstcancerdiagnosen gett kvinnorna insikt om att ta vara på sig själv, släppa på 

pressen och att försöka ha en bra inställning till livet. Litteraturstudiens författare 

reflekterar över att kvinnorna inser, i och med sin bröstcancer, att livet är skört. 

Fysiska förändringar som viktuppgång, ärr, förlust av ett bröst och att tappa sitt hår 

gjorde att kvinnorna kände sig märkta som en cancerpatient. Detta resultat styrks av 

tolv kvinnor i studien av McCann et al. (2010), som är gjord i England, genom att 

beskriva att håravfall påverkade deras identitet och självkänsla, ofta mer än att 

förlora ett bröst på grund av att förlusten av hår var mer synligt och ofta associerades 

med att vara en person med cancer. I samma studie beskrevs upplevda konsekvenser 

av bröstcancer och tillhörande behandlingar som påverkade flera livsområden, varav 

utseendet var ett. En slutsats kan dras utifrån litteraturstudiens resultat att kvinnor 

som drabbats av bröstcancer blir märkta med sin sjukdom trots att de är samma 

person som de var innan diagnosen. Det är fruktansvärt att kvinnor blir märkta med 

sin sjukdom som ”hon med cancer” och inte längre blir benämd med sitt namn. I 

litteraturstudiens resultat berättade några deltagare att förlusten av ett bröst skapade 

en känsla av att vara mindre kvinnlig, men att de upplevde att det var mer smärtsamt 

att förlora håret, på grund av att det var mer synligt för andra. Att håravfallet 

upplevdes som smärtsamt framgår även i studien av McCann et al. (2010) där en 

kvinna berättade att tappa håret var det värsta som hänt henne. Liknande upplevelser 

beskrivs av en aborigin kvinna i studien av Poudrier och Mac-Lean (2009) som är 

gjord i Canada, där hon berättade att en av de svåraste aspekterna av bröstcancer var 

att tappa sitt hår. Hon beskriver att klippa av sig håret är en symbol för att sörja 

någon nära och därför har hon aldrig klippt sitt hår. Litteraturstudiens resultat visar 

att förlusten av ett bröst innebar upplevelser av att vara mindre kvinnlig, vara utom 
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kontroll och att tappa sig själv. I studien av Sarenmalm et al. (2009) bekräftas detta, 

då kvinnorna i studien beskrev förlust av identitet, feminitet och kontroll. Deltagarna 

i samma studie beskrev även förlusten av hälsa, som att bli sviken av sin egen kropp. 

Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) skriver att bröst associeras med feminitet 

och avlägsnandet av en del eller hela bröstet innebär en stor uppoffring för kvinnan 

eftersom tankar om självuppfattning, kvinnlighet och attraktivitet påverkades. I 

litteraturstudiens resultat beskrivs det att borttagandet av ett bröst kan resultera i 

förlust av feminitet och kvinnorna i studien beskrev att de ibland ville gömma sig på 

grund av bröstförlusten. Detta styrker en kvinna som immigrerat till Canada i studien 

av Howard et al. (2007), där hon berättade att hon gömde sig för att undvika att 

träffa folk. Kvinnan beskrev att bröstcancer var en ”ful sjukdom” och antydde att 

hennes familjs status i samhället kunde påverkas negativt om hennes diagnos blev 

synlig.  

I litteraturstudiens resultat beskrev några kvinnor att deras partners behandlade dem 

annorlunda och det fick dem att inse att de hade förändrats. Detta styrks i studien av 

MacCann et al. (2010) där en kvinna berättade att förändringar i hennes utseende 

påverkade hennes mest intima krets och hennes partner kommenterade hennes 

förändrade utseende till andra. Detta blev en ständig påminnelse om störd 

kroppsuppfattning och känslor som att bli märkt. En reflektion utifrån 

litteraturstudiens resultat är att kvinnornas psykiska lidande ökar då de inte får stöd 

och bekräftelse på att de duger av sin partner. I en kvalitativ intervjustudie av 

Drageset et al. (2012) berättade några kvinnor att deras partners behandlade dem 

som om de var ömtåliga eller döende, vilket stärkte kvinnornas upplevelse av att bli 

behandlade annorlunda. I litteraturstudiens resultat beskrev vissa kvinnor att den 

intima relationen till partnern blev annorlunda på grund av minskad sexlust och 

biverkningar från behandlingar. Andra kvinnor beskrev att deras sexuella relationer 

blev förändrade efter borttagandet av ett bröst. I studien av Sarenmalm et al. (2009) 

styrker kvinnorna detta, genom att de upplevde en sexuell störning efter förlusten av 

ett bröst, vilket orsakade total avsaknad av sexlust. En deltagare i studien av McCann 

et al. (2010) beskrev att hon hade ett behov att känna sig sexuellt accepterad och veta 

att hon fortfarande var okej. I litteraturstudiens resultat berättade kvinnorna att de 

upplevde en stor rädsla för att bli övergivna på grund av bröstcancern. Två kvinnor i 

studien av Holtzman och Timm (2005) styrker detta genom att berätta att de 
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upplevde en störd kroppsbild, vilket innebar att kvinnorna inte kunde titta eller röra 

sin kropp och uttryckte oro över att bli avvisade. 

Litteraturstudiens resultat visar också att kvinnornas familjer inte ville att människor 

runt omkring skulle känna till kvinnornas bröstcancer och det inkräktade på 

kvinnornas sociala liv. Detta resultat styrks även av Howard et al. (2007), där 

kvinnorna beskrev att de skyddade sina familjer från oro och stigmatisering 

associerat till sjukdomen, genom att de höll tyst om sin diagnos och anförtrodde 

endast några få. Dessa kvinnor hade immigrerat från södra Asien och Östafrika till 

Canada. I samma studie blev en kvinna påverkad av sin familj till att gömma sina 

tecken på cancer, till följd av hårförlusten relaterat till cellgiftsbehandlingen. 

Litteraturstudiens resultat visar att några deltagare fick fysiskt, emotionellt och 

socialt stöd från sina familjer och en av kvinnorna beskrev att hennes familjerelation 

blev starkare. Drageset et al. (2012) styrker detta, då de beskriver att många kvinnor 

fick mental styrka och trygghet genom att veta att familj och vänner älskar, 

respekterar och tänker på dem. Några kvinnor beskriver att de kom vissa 

familjemedlemmar väldigt nära under denna period. I samma studie beskrev dock 

några andra kvinnor att de hade svårt att acceptera stöd och vård från sina familjer 

och från andra, varav en kvinna beskrev att det var på grund av att hon alltid varit 

”den starka”. I studien av Howard et al. (2007) berättade en del kvinnor att de fick 

stöd från sina familjer och några få kvinnor sökte stöd utanför familjen. Resultatet i 

litteraturstudien visar att kvinnor upplevde det bra med ”systerskap”, att de fick 

möjlighet att träffa kvinnor i samma situation och att de därigenom kunde dela råd 

och tankar med varandra. Även detta resultat styrker Drageset et al. (2012), när de 

skriver i sin studie om att stöd och information från andra bröstcancerpatienter oftast 

upplevdes som positivt. En slutsats kan dras utifrån litteraturstudiens resultat att 

“systerskap” är viktigt för att “kvinnorna sitter i samma båt”, de förstår vad den andra 

går igenom, de kan dela sina tankar, råd och erfarenheter. 

Litteraturstudiens resultat beskriver att kvinnorna upplevde behov av stöd från 

professionell personal, så att de i sin tur fick styrka till att hjälpa sina nära och kära. 

Andra kvinnor upplevde att det var skönt att få stöd från en psykolog på grund av de 

psykiska påfrestningarna. Vissa kvinnor i studien av Drageset et al. (2012) hade 

liknande behov och ville även de, tala med en professionell vårdare. I samma studie 

fick några kvinnor samtala med en professionell vårdare över telefon, som de aldrig 
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träffat men detta upplevde kvinnorna som svårt. Litteraturstudiens resultat visade att 

den största upplevda bristen var det sociala stödet från sjukvården. Bristen på stöd 

från sjukhuspersonalen upplevdes som en extra börda för kvinnorna och de kände sig 

förbisedda när vårdpersonalen inte lyssnade, vilket resulterade i känslor av 

osäkerhet. Poudrier och Mac-Lean (2010) styrker detta då kvinnorna överlag kände 

att deras behov oftast blev förbisedda. Semistrukturerade intervjuer användes i en 

kvalitativ studie av Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) där fyrtiotvå kvinnor 

intervjuades och beskrev att de ville att sjuksköterskan skulle uppmärksamma 

psykologiska behov såväl som fysiska och anpassa stödet så att det passar individens 

behov. I litteraturstudiens resultat upplevde kvinnorna lidande på grund av att 

vårdarna inte tog sig tillräckligt med tid, gav bristfällig information och det 

resulterade i stor frustration och oro. Sarenmalm et al. (2009) styrker detta genom 

att skriva att brist på information kommer att leda till många oroliga tankar och 

farhågor. En reflektion utifrån litteraturstudiens resultat är att vårdpersonalen 

behöver följa Dorothea Orems egenvårdsteori (2001, 142-145) som avser att möta 

patienternas behov av information, ge ökad känsla av delaktighet och kontroll över 

sin situation. Orems teori innehåller viktiga punkter vad gäller information, då 

bristfällig information ständigt är ett återkommande problem för kvinnor som 

drabbats av bröstcancer. Resultatet i litteraturstudien visar att deltagarna kände ett 

behov av att få mer information om sitt tillstånd, vilket resulterade i mindre stress för 

kvinnorna samt att de kände trygghet och tillit till vårdpersonalen. Drageset et al. 

(2012) styrker detta genom att skriva att information och råd innebär att man får 

kunskap, förklaringar, råd och guidning från sjukvården. I samma studie beskriver de 

att vissa kvinnor behöver fortsatt information efter att diagnosen är ställd oberoende 

av ålder, utbildning och civilstatus. Slutsatser kan dras utifrån litteraturstudiens 

resultat att kvinnor från samtliga studier upplever brist på information och att de 

hade stora behov av god information. I litteraturstudiens resultat föredrog kvinnorna 

skriftlig information och mycket diskussion kring vad som var relevant information, 

inklusive för- och nackdelar med att använda internet. Detta styrker studien av 

Freysteinson et al. (2012), som är gjord i USA, då sju av tolv deltagare beskrev 

skriftlig information och kommunikation på internet som hjälpsamt. 

Litteraturstudiens författare har sett utifrån artiklarnas resultat att de etiska 

aspekterna inom omvårdnaden inte riktigt har fungerat. Kvinnorna har upplevt att de 
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inte blivit sedda som människor med behov och de har inte fått tillräcklig 

information. Detta gav känslor som osäkerhet och skapade i sin tur ett lidande. Att 

bemöta patienter på ett sådant sätt överensstämmer inte med ett personcentrerat 

förhållningssätt. Enligt Vårdhandboken (2013) är personcentrerad vård idag ett stort 

begrepp som bör tillämpas inom områden som har med människors vård och omsorg 

att göra. Personcentrerad vård innebär att fokusera på de resurser som varje individ 

har och vad det innebär för en människa att vara i behov av vård. Det är viktigt att en 

människa som är i behov av vård får vara i centrum så långt det är möjligt och 

inkluderas i alla vårdbeslut, då detta har visat sig leda till bättre egenvård och bättre 

patient- och vårdrelation. 

4.2 Metoddiskussion 

I litteraturstudien har tio kvalitativa artiklar granskats för att studera kvinnors 

personliga upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Sökningar har gjorts i 

databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Genom sökningar med sökord 

hittades 75 studier (bilaga 1) där många kunde väljas bort på grund av att de inte 

svarade på studiens syfte. Under arbetets gång utökades sökorden för att bredda 

sökningen, med sökordorden existentialism, focus groups och nursing. Författarna 

sökte med ordet ”breast cancer” i de olika databaserna, dock föreslogs sökordet 

”breast neoplasms” i samtliga databaser. I och med att ordet ”breast neoplasms” 

föreslogs i samtliga databaser valde litteraturstudiens författare att använda sig av 

detta sökord. Ord som OR, AND och NOT är booleska sökoperatorer som tillämpades 

för att kombinera de olika sökorden och även för att smalna av sökningen (Willman, 

Stoltz och Bahtsevani 2011, 72). Vid sökningarna användes endast den booleska 

sökoperatorn AND för att fokusera på ett mer avgränsat område. Genom att de 

booleska sökoperatorerna OR och NOT valdes bort, kan litteraturstudiens författare 

gått miste om relevanta studier. 

De artiklar som valdes ut var peer-reviewed och tidsspannet för publicering var till en 

början begränsat till tio år för att hitta den senaste forskningen. Med tiden utvidgades 

begränsningen av tisspannet till fjorton år på grund av brist på artiklar som belyste 

litteraturstudiens syfte. Det totala antalet artiklar som valdes ut för granskning var tio 

stycken. Samtliga studier hade ett etiskt godkännande från en etisk kommitté. 

Studierna som valdes ut var från olika länder och dessa var Sverige, Finland, Norge, 

England, USA, Brasilien, Turkiet och Libanon. Litteraturstudiens författare har 
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reflekterat över att det finns både för- och nackdelar med att studera studier från 

olika länder. En fördel som författarna diskuterat är att läsarna av denna studie får en 

större kunskap och förståelse för olika kulturer medan en nackdel är att det kan 

medföra svårigheter att sammanställa ett rättvist resultat. Under arbetet med 

litteraturstudien var översättningen av artiklarna från engelska till svenska en 

utmaning och detta kan ses som en svaghet. Trots att artiklarna har granskats enskilt 

och sedan tillsammans, finns en risk för feltolkning då det engelska språket inte är 

författarnas modersmål. Kjellström (2012, 86) skriver att studenter ofta har 

otillräcklig kunskap vad gäller det engelska språket, då modersmålet för författarna 

är svenska och detta kan utgöra en risk för feltolkning av texten. Studierna som 

valdes kvalitetsgranskades utifrån ett bedömningsformulär av Olsson och Sörensen 

(2011, 279-285) (bilaga 2) och samtliga artiklar var av hög kvalitet. De granskade 

artiklarnas metoder har varit bra, de enda synpunkterna litterstudiens författare har, 

är att vissa studiers urval ibland har varit otydligt beskrivna. 

Litteraturstudiens författare har under arbetets gång haft ett respektfullt och 

jämställt samarbete. Författarna till studien har under hela arbetsprocessen arbetat 

tillsammans men ibland individuellt och alltid diskuterat tills båda parter varit nöjda. 

Något som kan ses som en svaghet i litteraturstudiens resultat är att det 

sammanställdes med studier från olika länder, vilket kanske försvårade att 

sammanställa ett rättvist resultat i förhållande till kvinnornas upplevelser. 

Författarna ser dock även en fördel med att ta med studier från olika länder för att få 

kunskap om kvinnors upplevelser rent generellt men även ur ett globalt och kulturellt 

perspektiv. Litteraturstudiens författare tänker att det är viktigt att få kunskap kring 

olika kulturer för att kunna ge rätt anpassad vård då Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle.  

4.2.1 Forskningsetisk reflektion 

De artiklar som inkluderats i studiens resultat är godkända från en etisk kommitté. 

Genom att artiklarna har godkänts av en etisk kommitté förutsätter litteraturstudiens 

författare att studierna följt reglerna som fastställts i Helsingforsdeklarationen 

(2013), vilket innebär att deltagarnas konfidentialitet skall respekteras, deltagandet 

ska vara frivilligt och deltagarna ska skyddas så att de inte kommer till skada. 

Reflektioner kring den egna forskningsprocessen är att författarna till studien endast 
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använts sig av etiskt godkända artiklar och försökt att sammanfatta dessa artiklar i 

litteraturstudiens resultat, utifrån konfidentialitet och respekt gentemot deltagarna. 

4.3 Betydelse för omvårdnad 

En omvårdnadsteori som litteraturstudiens författare tycker passar litteraturstudiens 

resultat är Dorothea Orems egenvårdsteori. Dorothea Orems egenvårdsteori (2001, 

142-145) skulle kunna användas för att möta patienternas behov av information. Hon 

beskriver även att sjuksköterskans uppgift är att lära ut egenvård till patienterna, hur 

den egna vården bör utföras, att den bör göras kontinuerlig och i samspel med 

individens förutsättningar. Litteraturstudiens författare anser att det vore relevant att 

informera om egenvård, då några kvinnor har funderingar om hur de kan använda 

sin arm efter ett ingrepp i bröst eller armhåla. Orem (2001, 142-145) rekommenderar 

att egenvården individualiseras. Författarna i litteraturstudien har sett att många 

kvinnors upplevelser av vårdpersonalen, var att de kände sig förbisedda och detta 

gjorde att kvinnorna förlorade kontrollen. Dessa kvinnor beskrev att de upplevde mer 

kontroll när de fick god information.  

4.4 Slutsats 

Den här litteraturstudien belyser kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. 

Diagnosen bröstcancer medförde både negativa och positiva upplevelser med 

förändringar inom både det psykiska och fysiska området. Dessa förändringar 

upplevdes som en prövning för kvinnorna. Det blev en komplicerad tillvaro för 

kvinnorna att handskas med förlusten av ett bröst och av att tappa håret. De flesta 

kvinnorna upplevde dock att de fick en mer positiv syn på livet och att varje dag är 

viktig relaterat till upplevelser av bröstcancerdiagnosen. Förändringar i relationer till 

familj, vänner och partner upplevdes som en utmaning. Kvinnorna upplevde stor 

brist på information från hälso- och sjukvården och detta har genomsyrat alla de 

studier som sammanfattats i litterturstudiens resultat. Det var dock inte endast brist 

på information utan det var även bristfälligt stöd, bemötande och att se patienternas 

behov. Informationen måste vara individuellt anpassad och ges på ett förståeligt sätt. 

Om vårdpersonalen avsätter tid för information samt hur länge hen har tid att 

samtala med patienten, kan detta resultera i en tillitsfull och tryggare vård. 

Sjuksköterskan behöver ha kännedom om individens livssituation, personlighet och 

hälsotillstånd för att kunna se och bemöta patienters behov. Bristande omvårdnad 

kan bidra till ett ökat lidande och att hälsotillståndet försämras. Författarna till 
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denna litteraturstudie anser att det behövs mer forskning inom det psykiska- och 

informativa området på grund av att det skulle kunna resultera i en bättre vård för 

dessa kvinnor. 
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Bilaga 1. Sökningar och utvalda studier. 
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20040101-20141231 
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+Life experiences AND 
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Peer reviewed 
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Språk: Engelska 
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Peer reviewed 
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PubMed 
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kod, teorier etc) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion 

 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

 

    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) P P P P 

    P 

Grad 1: 80%    % 

Grad 2: 70%    Grad 

Grad 3: 60%     
 

Granskningsprotokoll, utformat för litteratursammanställning, av Olsson & Sörensen 

(2011, 279-285).                           



 
 

Bilaga 3. Artikelöversikt. Utvalda studier för litteraturstudien. 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Arman, 

Rehnsfeldt, 

Lindholm, 

Hamrin & 

Eriksson 

(2004) 

Sverige & 

Finland 

Suffering related to health 

care: A study of breast 

cancer patients’ 

experiences. 

Tolka och förstå 

innebörden av patienters 

upplevelser av lidande 

relaterad till vården ur ett 

etiskt, existentiellt och 

ontologisk synpunkt. 

Intervjuer. n=16 

(0) 

Resultatet presenterades utifrån tre olika teman: att inte bli sedd 

som en hel människa, när vården misslyckas att ge en god vård 

och ett ouppmärksammat rop på hjälp i en obegriplig 

livssituation. Deltagarna beskriver i studien att de inte blir 

behandlad som en människa, utan blir istället behandlad som ett 

nummer, en kropp eller en diagnos. Deras fysiska svårigheter 

blir sedda, men inte de existentiella svårigheterna. Patienterna 

upplever att vården idag går på rutin och de tycker att de blir en 

omänsklig vård.  

Hög 

 

Blow, 

Swiecicki, 

Haan, Osuch, 

Symonds, 

Smith, Walsh 

& Boivin 

(2011) 

USA 

The Emotional Journey of 

Women Experiencing a 

Breast Abnormality. 

Att utveckla en förståelse 

för kvinnor som upptäcker 

en onormalitet i bröstet. 

Semistrukturerad 

intervju. 

n=30 

(0) 

I resultet beskrivs kvinnors upplevelser innan 

bröstcancerdiagnos, under diagnosen, genom operation och efter 

diagnos. I studien jämförs upplevelser mellan två grupper: att få 

en bröstcancerdiagnos och att få en benign diagnos, den grupp 

som inkluderades i litteraturstudiens resultat var de som 

drabbades av en bröstcancerdiagnos. Deltagarna som fått 

diagnosen bröstcancer beskriver känslor som: chock, rädslor och 

ensamhet. Genom att få stöd och information av vårdpersonal, 

upplevde kvinnorna mindre stress och att de kände sig trygga. 

Hög 

Cebeci, Balci-

Yangin & 

Tekeli (2012)  

Turkiet 

Life experiences of women 

with breast cancer in south 

western Turkey: A 

qualitative study. 

Undersöka upplevelser av 

kvinnor som lever med 

bröstcancer.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

djupgående 

individuella 

intervjuer. 

n=8 

(0) 

Resultatet delades in i tre huvudkategorier: behov, leva med 

förluster och förändringar. Varje huvudkategori hade 

underkategorier. Deltagare upplever stor brist på information 

under diagnosen. Kvinnorna beskriver att tappa håret var 

”lättare” än att förlora ett bröst, eftersom håret kommer tillbaka. 

Patienterna berättar om positiva upplevelser som kommer ur 

diagnosen, de får en förändrad syn på världen och de bejakar 

livet mer. 

Hög 

 



 
 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Coward & 

Kahn  

(2005) 

USA 

Transcending Breast 

Cancer – Making Meaning 

From Diagnosis and 

Treatment.  

Beskriver kvinnors 

upplevelser, av 

övergången till att hitta 

mening, vid en nyligen 

upptäckt cancerdiagnos.  

Fokusgrupp. 

Intervju.  

n=14 

(0) 

Deltagarna som ingick i studien träffades tre gånger under en 

fjorton månaders period. Patienternas känslor beskrivs över tid 

så som: acceptans gentemot sjukdomen, förändrade 

prioriteringar, vikten av att träffa andra kvinnor med samma 

diagnos för att utbyta erfarenheter. Kvinnorna i studien 

beskriver känslorna som en emotionell berg- och dalbana. 

Hög 

Doumit, 

Saghir, Huijer, 

Kelley & 

Nassar 

(2010) 

Libanon 

Living with breast cancer, 

a Lebanese experience. 

Få förståelse  av 

libanesiska kvinnors 

upplevelser av att leva 

med bröstcancer. 

Djupgående 

intervjuer. 

n=10 

(0) 

Fyra teman presenteras i detta resultat: leva med rädslor och 

osäkerhet, leva med skuldkänslor, leva med förluster och leva 

med behovet att få information och dela med sig av den 

kunskapen. Kvinnorna i studien beskriver känslor av skuld, för 

att de ”startat” sjukdomen i familjen och förluster som att tappa 

håret. 

Hög 

Krigel, Myers, 

Befort, Krebill 

& Klemp 

(2014) 

USA 

‘Cancer changes 

everything!’ Exploring the 

lived experiences of woman 

with metastatic breast 

cancer. 

Utforska upplevelser av 

kvinnor med metastatisk 

bröstcancer. 

Fokusgrupper.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

n=15 

(7) 

Studiens resultat beskrivs utifrån fyra rubriker: rollfunktionen, 

relationer och kommunikation, självbild och hantera osäkerhet. 

Deltagarna uttryckte stor oro i förändrad funktion, inom aktivitet 

och familj. Förlusten av ett bröst påverkar kvinnornas kroppsbild 

och deras feminina sida. Två huvudsakliga orosmomentet påvisas 

i studien: leva i ovisshet och brist på information.   

Hög 

Tighe, 

Molassiotis, 

Morris & 

Richardson 

(2011) 

England 

Coping, meaning and 

symptom experience: A 

narrative approach to the 

overwhelming impacts of 

breast cancer in the first 

year following diagnosis. 

Undersöka kvinnors 

upplevelser av problem 

relaterat till symtom och 

behandling, under det 

första diagnostiska året. 

Djupgående 

intervjuer över en 

längre period.  

n=10 

(0) 

Tre teman identifierades utifrån transkriberingen av intervjuerna: 

hanteringsstrategier och mening, upplevelser av symtom och 

relationer. Fatigue beskrivs i denna studie som ett vanligt symtom 

hos dessa kvinnor. Patienterna påverkas negativt av den kroniska 

tröttheten, engagemanget brister i relationer, aktiviteter och 

sociala sammanhang. Många kvinnor beskriver sig lida av 

psykiska och sexuella svårigheter efter borttagandet av ett bröst.  

Hög 

 



 
 

 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Vargens & 

Berterö 

(2007) 

Brasilien 

 

Living With Breast 

Cancer – Its Effect on 

the Life Situation and 

the Close Relationship of 

Women in Brazil. 

Identifiera och beskriva 

effekterna av bröstcancer, 

utifrån kvinnors 

upplevelser av 

kroppsuppfattning och 

intima relationer.  

Intervjuer. n=11 

(0) 

Resultatet visade fyra teman: få en positiv inställning till livet, 

vill bli sedd som en kvinna med behov, förändrad kropps- och 

självbild samt att dölja sjukdomen. Kvinnorna beskriver att de 

ser på livet ur andra perspektiv, att diagnosen gjorde dem 

starkare inombords och att deras prioriteringar förändrades. De 

uttryckte att de ville bli sedd som den person de alltid varit, trots 

förlust av ett bröst. 

Hög 

Landmark, 

Bøhler, Loberg 

& Wahl 

(2008) 

Norge 

Women with newly 

diagnosed breast cancer 

and their perceptions of 

needs in a health-care 

context. 

Undersöka kvinnors 

upplevelser av nyligen 

diagnostiserad 

bröstcancer, relaterat till 

vården.  

Fokusgrupp.  

Intervjuer.  

n=7 

(0) 

Resultatet visar tydligt på bristande information från sjukvården 

och lämnar många kvinnor med obesvarade frågor. Kvinnorna 

upplevde att de blev ignorerade och att ingen var intresserade av 

att lyssna på dem. Deltagarna beskriver hur viktigt det är att få 

stöd, från alla håll (familj, vården, arbetet och vänner).  

Hög 

Landmark & 

Wahl 

(2002) 

Norge  

Living with newly 

diagnosed breast cancer: 

a qualitative study of 10 

women with newly 

diagnosed breast cancer. 

Beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva 

med nyligen 

diagnostiserad 

bröstcancer.  

Djupgående 

intervjuer. 

n=10 

(0) 

Kvinnorna beskriver upplevelser relaterade till fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella problem. De existentiella problemen 

upplevdes jobbigast. Resultatet visar även känslor som berör 

kroppsliga förändringar, meningsfulla aktiviteter, socialt nätverk 

och kvinnlighet.  

Hög 


