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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och antalet 

bröstcancerfall ökar. En cancerdiagnos leder till många emotionella förändringar. 

Som vårdpersonal är det viktigt att ha vetskap och förståelse om patientens 

subjektiva upplevelser kring sin sjukdom för att kunna ge en god vård. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva 

med bröstcancer. 

Metod: Databaserna PubMed och Cinahl användes i sökningen av artiklar. 

Resultaten i artiklarna har analyserats genom en analysmetod för kvalitativa 

studier och resultatet i litteraturstudien baseras på 14 vetenskapliga artiklar av 

kvalitativ ansats.  

Resultat: Kvinnorna upplevde negativa förändringar i deras vardagliga liv 

relaterat till sjukdomen både fysiskt, psykiskt och socialt. De upplevde en 

förändrad roll i familjen och som kvinna. Vilken och hur mycket information 

kvinnorna önskade få om sitt tillstånd varierade. Kvinnorna fick en ny syn på livet 

och de uppskattade livet mer än de gjorde innan sjukdomen. 

Slutsats: Kvinnorna upplevde många svårigheter i och med 

bröstcancersjukdomen och dessa upplevelser är viktiga att ha i beaktande i 

vårdandet av patienter med bröstcancer. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, upplevelser, kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Breast cancer is the most common cancer amongst women and 

the amount is increasing. Diagnosed by cancer leads to many emotional changes. 

To be a nurse it’s very important to be knowledge about the disease and to 

understand the patient’s experience during the cancer period in order to give good 

treatment. 

Objective: The purpose of this literature study is to describe women’s 

experiences on how to live with breast cancer. 

Method: The databases PubMed and Cinahl are used in the search of articles. 

The results have been analyzed through an analyzed method for qualitative studies 

and the result of the literature is based on 14 science articles of qualitative 

approach. 

Results: The women experienced negative changes in their everyday life related 

to the disease when it comes to physical, mental and social experiences. They 

experienced a change in their role both as a mother and as a women. Which and 

how much information the women wished to retain regarding their status varied. 

The women got a new outlook on life and they appreciated life more than they did 

before the disease. 

Conclusion: The women experienced many difficulties because of the breast 

cancer and these experiences are important to keep in mind when treating breast 

cancer diagnosed patient. 

 

Keywords: Breast cancer, experiences, women 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND ................................................................................................... 1 

2.1 CANCER .............................................................................................................. 1 

2.1.1 BRÖSTCANCER .................................................................................................. 2 

2.2 SJUKSKÖTERSKANS VÅRDANDE ROLL ......................................................................... 3 

2.3 PATIENTENS PERSPEKTIV ........................................................................................ 4 

2.4 LIDANDE ENLIGT KATIE ERIKSSON ............................................................................ 4 

2.5 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................ 5 

2.6 SYFTE ................................................................................................................. 6 

3. METOD ......................................................................................................... 6 

3.1 DESIGN .............................................................................................................. 6 

3.2 URVAL AV LITTERATUR ........................................................................................... 6 

3.3 VÄRDERING AV ARTIKLARNAS KVALITET ..................................................................... 6 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ............................................................................................ 7 

3.5 ANALYS OCH TOLKNING AV DATA ............................................................................. 7 

3.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................ 7 

4. RESULTAT ..................................................................................................... 8 

4.1 HUR LIVET FÖRÄNDRAS AV SJUKDOMEN .................................................................... 8 

4.1.1 Från frisk till sjuk ....................................................................................... 8 

4.1.2 Leva med förluster .................................................................................... 9 

4.1.3 Leva med osäkerhet ................................................................................ 10 

4.1.4 Ny syn på livet ......................................................................................... 11 

4.2 FAMILJENS ROLL ................................................................................................. 12 

4.2.1 Ge och få stöd ......................................................................................... 12 

4.2.2 Kvinnans familjeroll förändras ............................................................... 13 

4.2.3 Undvika sociala sammanhang ............................................................... 14 

4.3 INFORMATION ................................................................................................... 14 

4.3.1 Behov av anpassad information ............................................................. 14 

5. DISKUSSION ................................................................................................ 15 

5.1 SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTATEN ............................................................. 15 

5.2 RESULTATDISKUSSION ......................................................................................... 15 

5.3 METODDISKUSSION ............................................................................................ 18 

5.4 ETIKDISKUSSION ................................................................................................. 19 

5.5 KLINISKA BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET ..................................................................... 19 

5.6 SLUTSATS .......................................................................................................... 20 

5.7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .......................................................................... 20 
 

Referenslista 
 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3  



 

1 

 

1. INLEDNING 
 
Som sjuksköterska är det viktigt att lära känna personen bakom patienten som en 

människa med behov, känslor, vilja och mening. Patientens beskrivning av sina 

upplevelser är en viktig komponent för att vårdpersonalen ska kunna förstå den 

unika situationen och gemensamt med patienten diskutera och planera vård och 

behandling (Ekman et al., 2011). Under verksamhetsförlagda utbildningar har 

författarna mött patienter med olika cancerdiagnoser. Detta har väckt intresse kring 

hur patienter med cancer upplever sin livssituation. Denna studie inriktas på 

kvinnor med bröstcancer. 

 

2. BAKGRUND 
 
2.1 Cancer 
 

Kroppens celler har olika uppgifter beroende på var de befinner sig, till exempel 

har cellerna som finns i blodet till uppgift att transportera syre till kroppens 

vävnader samt bidra till kroppens immunförsvar. Kroppen bildar hela tiden nya 

celler och celldelningen är noggrant kontrollerad genom gener i cellens kärna. När 

en gammal cell dör bildas det en exakt likadan cell som utför samma uppgift som 

den gamla cellen. Cancer uppkommer när den noggrant kontrollerade 

celldelningen rubbas och en tidigare frisk cell inte sköter sin uppgift. Den sjuka 

cellen vet inte när den ska sluta dela sig och börjar dela sig ohämmat och det är då 

en tumör uppkommer, en klump med sjuka celler. En elakartad tumör har ingen 

respekt för omkringliggande vävnad utan den växer in i vävnader och ansluter sig 

till blodkärl och lymfkärl. Det är genom blodet och lymfan som cancern kan sprida 

sig till andra organ eller vävnader och bilda nya tumörer, dessa kallas för 

metastaser. Beroende på var cancercellen uppkommit benämns cancertypen 

därefter, exempelvis om tumören börjat växa i bröstets vävnad kallas det 

bröstcancer (Einhorn, 2016). De vanligaste cancerformerna är bröstcancer, 

prostatacancer, hudcancer, tjocktarmscancer, lungcancer och cancer i urinblåsan 

(Cancerfonden, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2015) har antalet cancerfall i 

Sverige ökat hos både kvinnor och män de senaste tjugo åren.  
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2.1.1 Bröstcancer 
 
Enligt den senaste statistiken är bröstcancer den mest förekommande 

cancerdiagnosen bland kvinnor och utgör 31 % av all cancerdiagnosticering hos 

dessa. Från år 1970 till 2014 har bröstcancer i Sverige ökat från 80 till 200 fall per 

100 000 kvinnor, den största ökningen har skett i åldersgruppen 65-79 år. Trots 

ökningen av bröstcancer har dödligheten inte stigit under den perioden, utan legat 

på en oförändrad nivå (Socialstyrelsen, 2015). De främsta riskfaktorerna för att 

insjukna i bröstcancer är kvinnligt kön och stigande ålder. En betydande riskfaktor 

är geografiskt betingat där Europa och USA har högst förekomst av bröstcancer 

som följs av Asien och sist Afrika, vilket tros bero på livsstilsmönster. Ärftlighet, 

sen graviditet, sen menopaus och tidig menstruation samt övervikt innebär också 

att risken för bröstcancer kan öka (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). 

 

Bröstcancer indelas i två typer, cancer in situ och invasiv cancer. Cancer in situ 

innebär att tumören endast växer lokalt i bröstets körtelgångar. Invasiv cancer 

innebär att omkringliggande stödjevävnad involveras, vilket kan leda till 

metastasering (Ericson & Ericson, 2012). Att känna en knuta i bröstet är ett vanligt 

symtom vid bröstcancer, även smärta från bröstet kan förekomma. 

Diagnosticeringen sker i tre steg genom klinisk undersökning där anamnes tas för 

att ta reda på om ärftlighet förekommer, symtomduration och karaktär. Vidare 

genomförs röntgenundersökning, klinisk mammografi. Denna undersökning är 

densamma som mammografihälsokontrollen som är en screeningundersökning där 

många bröstcancerfall upptäcks. Ultraljud och magnetisk resonanstomografi kan 

behöva genomföras (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Slutligen 

genomförs vävnadsprov som innebär att en bit från vävnaden tas ut med hjälp av 

en grövre nål. Detta för att undersöka vävnaden med mikroskop för att se om det 

finns någon sjuklig förändring (Rydén & Sjölund, 2015).  

 

Den främsta kurativa behandlingen för bröstcancer är kirurgi (Socialstyrelsen, 

2015). Vid mindre tumörstorlek opereras en del av bröstet bort, bröstbevarande 

kirurgi som benämns partiell mastektomi. Vid större utbredning av tumören 

opereras hela bröstet bort, så kallad mastektomi (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2014). Cytostatikabehandling kan ges både före och efter operationen. 
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Även strålbehandling kan ges efter operation och kan förbättra överlevnadstiden 

genom att minimera risken att cancern återkommer. Ca 20-25% får återfall av 

bröstcancer oftast som metastaser till lunga, skelett och lever (Socialstyrelsen 

2015). Vid tidig upptäckt av bröstcancer ser prognosen bättre ut, enligt statistik är 

femårsöverlevnaden 90 % och tioårsöverlevnaden 83,5 %. 

 

2.2 Sjuksköterskans vårdande roll 
 

I vårdandet av patienter med cancer är det viktigt att skapa en god och nära 

vårdrelation med såväl patient som närstående. God vårdrelation innebär ett 

ömsesidigt förtroende mellan sjuksköterskan och patienten samt närstående. Det är 

viktigt att sjuksköterskan är respektfull, närvarande och aktivt lyssnar i samtalen 

med patienten för att ta del av patientens berättelse och åsikter (Iranmanesh, 

Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2009). När patienten och närstående kunde 

uttrycka sina känslor och tankar och sjuksköterskan var närvarande och lyssnade 

kunde oro, ångest och fysisk smärta lindras (Iranmanesh et al., 2009). Patientens 

berättelse är den personliga upplevelsen av dennes sjukdom, symtom och inverkan 

på livet. Detta fångar patientens lidande och upplevelser i ett vardagligt 

sammanhang till skillnad från den medicinska berättelsen där fokus ligger på att 

diagnosticera och behandla sjukdomen. Genom att patienten uppmuntras till att 

berätta om sig själv sänder det budskapet att dennes åsikter, känslor och 

upplevelser är viktiga (Ekman et al., 2011). För att ge god vård är det viktigt att se 

till hela människan och inte enbart det sjuka hos patienten. Individanpassad vård är 

viktig för att vårdpersonalen ska kunna tillgodose patientens unika behov och 

önskningar. När patienterna upplevde att de blev sedda av vårdpersonalen kände 

de en tillhörighet till mänskligheten trots att de var sjuka och sårbara (Arman & 

Rehnsfeldt, 2007). 

 

När en person drabbas av sjukdom eller ohälsa kan livssituationen påverkas genom 

att bli beroende av vårdpersonal (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

Individens upplevelse av sin sjukdom och ohälsa ska respekteras av 

vårdpersonalen. Som sjuksköterska krävs det god kännedom kring patientens 

värderingar och behov för att stödja och främja bevarandet av identiteten. Det är 

betydelsefullt att involvera och ge patienten samt närstående chans att påverka 
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vården och stötta dem i sina beslut för att främja personcentrerad vård (SSF, 

2010). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821), kapitel 1 § 1 ska patienten vara 

delaktig i sin vård och behandling. Lagen syftar även till att beakta patientens 

integritet och rätt till självbestämmande.  

 

2.3 Patientens perspektiv 
 

Forskning visar att vid cancerbesked är det vanligt att patienterna oroar sig över 

framtiden och livet (Bowes et al., 2013). Ytterligare forskning visar att cancer 

associeras med något negativt för den som får diagnosen (a.a.) och leder till många 

emotionella förändringar (Lehto, Helander, Taari & Aromaa, 2014). Patienter som 

får besked om cancer är rädda för prognosen och får tankar och funderingar om 

framtiden som de kände sig osäkra på (Bowes et al., 2013; Hammer, Mogensen & 

Hall, 2009). Även cytostatikabehandlingen och dess biverkningar upplevdes ofta 

som problematisk och påfrestande (Zurrida & Veronesi, 2015). Patienter som 

drabbats av cancer upplevde ett lidande under behandlingen. En sårbar situation 

uppstod då patienterna genomgick cytostatika, strålning samt kirurgisk behandling 

(Saarnio, Arman och Ekstrand, 2011). Det har framkommit i tidigare studier att 

personer som drabbats av cancer har ett stort behov av stöd från vården. Det har 

beskrivits i tidigare studier att patienter kan uppleva en känsla av ensamhet i 

vårdsituationen (Karhe & Kaunonen, 2015). Forskningen tyder på att det är 

betydelsefullt med en kontaktperson under vård och behandling av cancer (Walsh 

et al., 2011).  

 

2.4 Lidande enligt Katie Eriksson 

Eriksson (1994) menar att hälsa och lidandet är två begrepp som kan relateras till 

hur en människa antingen ger upp eller fortsätter kämpa om sin existens. Detta 

handlar om de upplevelser människan har samt inre resurser. Hälsan ses som en 

helhet och lidandet kan vara en del i själva hälsan. Lidandet kan ge olika utfall i 

människans liv och hur en människa lider är individuellt. Lidandet är en kamp om 

att ta tag i livet och situationen människan befinner sig i eller strunta i kampen. 

Eriksson (1994) definierar sjukdomslidandet som en upplevelse en människa 

erhåller i samband med sjukdom och behandling. Smärtan är kopplat till begreppet 



 

5 

 

sjukdomslidande och lidandet kan uppstå då kroppslig smärta uppkommer. Den 

kroppsliga smärtan kan såklart lindras med medel men upptar en stor del av 

människans liv och är vanligt inriktad mot en specifik kroppsdel. Därför beskrivs 

den kroppsliga smärtan inte enbart som fysisk utan påverkar hela människan. En 

människa kan uppleva själslig och andlig lidande genom sjukdom och behandling. 

Livslidande beskriver Eriksson (1994) som en stor del i människans liv och 

livslidandet berörs när en människa blir drabbad av sjukdom. Det sker en stor 

omvälvande förändring i livet då ohälsa inträffar och påverkar människan negativt. 

Detta genom att inte kunna genomföra vardagliga åtaganden och att livet hotas i 

hög utsträckning. Livslidandet omfattar egentligen allt som berör människans liv i 

samspel med människor. Identiteten kan hotas om ohälsa uppstår och livslidandet 

kan framstå genom att inte uppleva sig som hel, som människan tidigare gjort före 

sjukdomen uppkom. 

Eriksson, (1994) belyser begreppet vårdlidande och kan härstamma från vad 

hälso- och sjukvården medför i samband med vården som ges till patienten. 

Utifrån litteraturen bär alla människor på ett värde och hur detta värde uppfattas är 

individuellt. Kränkning av individen kan åsamkas då individens upplevelser och 

frågor inte beaktas eller ignoreras. Alla människor har lika värde och att inte se 

individen som hel människa är ännu en form av kränkning. Individanpassad vård 

beskrivs som betydelsefullt och därmed kan individens värdighet synliggöras. En 

god vård ska sträva efter en etisk hållning och förhåller sig vårdaren till det kan 

vårdlidandet minska. 

 
2.5 Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor och antalet bröstcancerfall 

ökar. I tidigare studier framkommer det att patienter som drabbas av cancer 

generellt genomgår emotionella förändringar och svårigheter och är i behov av att 

få dela sina upplevelser och bli lyssnad på. För att kunna ge dessa patienter en god 

vård är det viktigt att få en förståelse för deras upplevelser av sjukdomen. Denna 

studie vill bidra till att ge sjuksköterskor en ökad förståelse av hur kvinnor 

upplever sin bröstcancer. 
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2.6 Syfte 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva 

med bröstcancer.  

 

3. METOD 
 
3.1 Design 
 

Studien är genomförd som en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012b) 

sammanställer aktuell forskning inom valt område.  

 

3.2 Urval av litteratur 
 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och CINAHL eftersom 

dessa är inriktade på omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökorden 

som användes var breast cancer, breast cancer patients, lived experiences, 

expressed feeling, treatment, life experiences, feelings, emotions, qualitative. 

Sökorden användes i olika kombinationer och booleska söktermen AND samt 

trunkeringar användes (se bilaga 1). Författarna inledde med en bred sökning i 

databaserna inom det valda området. För att avgränsa artikelsökningen användes 

peer-reviewed funktionen, endast artiklar skrivna på engelska och var publicerade 

mellan 2006-2016. Författarna valde att inkludera studier från hela världen för att 

få en bred kunskapsbild över det valda ämnesområdet. Endast studier med 

kvinnliga deltagare med ålder mellan 22-80 år och kvalitativ ansats inkluderades. 

Enligt Friberg (2012) ger kvalitativa studier en ökad förståelse för patienters 

subjektiva upplevelser. Artiklar som var avgiftsbelagda och som inte uppfyllde 

medel eller hög kvalitet exkluderades.  

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
 

Artiklarna granskades utifrån Högskolan Dalarnas kvalitetsgranskningsmall för 

kvalitativ forskning (se bilaga 2) som utgår ifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006) och Forsberg och Wengström (2008). Maxpoängen var 25 poäng för den 



 

7 

 

kvalitativa granskningsmallen. 20 poäng, 80 % var gränsen för hög kvalitet och 15 

poäng, 60 % var gränsen för medelhög kvalitet.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Båda författarna sökte och valde gemensam ut artiklarna som verkade svarar mot 

litteraturöversiktens syfte. Totalt 27 artiklar valdes ut och lästes individuellt av 

varje författare. I ett gemensamt beslut valdes totalt tio artiklar bort eftersom dessa 

inte svarade på syftet. Totalt granskades 17 artiklar gemensamt av författarna, då 

valdes ytterligare tre artiklar bort på grund av att dessa inte höll tillräckligt hög 

kvalitet. Slutligen återstod 14 artiklar som båda författarna analyserade 

tillsammans. 

 
3.5 Analys och tolkning av data 
 

Artiklarnas resultat analyserades enligt Dahlborg- Lyckhages (2012) analysmetod 

för kvalitativa studier. Samtliga artiklar lästes upprepade gånger av båda 

författarna för att få en djupare förståelse för innehåll och helhet. Sedan 

dokumenterades och sammanfattades artiklarnas resultat för att lättare identifiera 

likheter och skillnader i resultaten. Efter detta moment sorterade författarna ut 

viktiga ståndpunkter och ett mönster i artiklarna identifierades. Detta ledde till 

utformning av domäner och kategorier för att systematiskt presentera resultatet på 

ett trovärdigt sätt. 

 

3.6 Etiska överväganden 
 

Uppsatsförfattarna var noggranna med att artiklarna som ligger till grund för 

studiens resultat var godkända av en etisk kommitté. Enligt Birkler (2008) är målet 

med en etisk nämnd att noggrant skydda personerna samt veta kvaliteten på 

vetenskapen. Enligt sykepleiernes samarbeid i Norden (2003) skall forskningen 

blivit godkänd av en etisk kommitté och att forskningen är berättigad av denna 

nämnd. Ytterligare ett krav av uppsatsförfattarna var att studiedeltagarna fått 

information kring studiens syfte samt att studiedeltagarna medgivit samtycke till 

att delta. Enligt SSN (2003) skall deltagandet i en studie vara frivilligt och att 
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studiedeltagarna får relevant information om studien. Detta kan bekräftas genom 

ett skriftligt eller muntligt samtycke.  

 

4. RESULTAT 
 

Resultatet till denna litteraturöversikt grundas på 14 kvalitativa artiklar (se bilaga 

3) och innehåller domäner och kategorier för att systematiskt och trovärdigt 

presentera det framtagna resultatet. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av 

att leva med bröstcancer. 

 

Domäner     Kategorier 

Hur livet förändras av sjukdomen Från frisk till sjuk 
Leva med förluster  
Leva med osäkerhet 
Ny syn på livet 

Familjens roll Ge och få stöd 
Kvinnans familjeroll förändras 
Undvika social sammanhang 

Information Behov av anpassad information 

 

 

4.1 Hur livet förändras av sjukdomen 

 

4.1.1 Från frisk till sjuk 
 

Att få beskedet bröstcancer beskrev kvinnorna i flertal studier som en chock med 

många blandade känslor så som rädsla, ångest, oro, sorg, stress, tvivel och hot 

(Banning, Hassan, Faisal & Hafeez, 2010; Boehmke & Dickerson, 2006; Coyne & 

Borbasi, 2009; Drageset, Lindström, Giske & Underlid, 2011; Elmir, Jackson, 

Beale & Schmied, 2010; Fu, Xu, Liu & Haber, 2008; Nizamli, Anoosheh & 

Mohammadi (2011)). Diagnosbeskedet beskrevs som oväntat och en känsla av att 

allt förstördes. Det enda kvinnorna kunde tänka på var att de drabbats av cancer 

och dessa tankar pågick konstant (Elmir et al., 2010). Kvinnorna upplevde 

svårigheter att acceptera diagnosen eftersom många kvinnor inte upplevt några 

symtom innan diagnosbeskedet. Därför blev omställningen från att vara frisk till 

att vara sjuk en drastisk förändring som beskrevs som overklig (Boehmke & 
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Dickerson, 2006; Drageset et al., 2011). Tiden och väntan från diagnosbeskedet till 

kirurgibehandlingen upplevdes som påfrestande eftersom kvinnorna ville få det 

överstökat och gå vidare med sina liv. Kvinnorna upplevde en oro kring att 

cancern skulle sprida sig innan de fick behandling (Drageset et al., 2011). Till följd 

av diagnosbeskedet väcktes tankar kring familjen och vad som skulle hända med 

barnen samt oro över att inte kunna få barn i framtiden (Banning et al., 2010; 

Coyne & Borbasi, 2009; Nizamli et al., 2011). 

 

4.1.2 Leva med förluster 
 

Kvinnorna i ett flertal studier upplevde förlusten av ett bröst efter mastektomi som 

ett hot mot deras femininitet (Banning et al., 2010; Boehmke & Dickerson, 2006; 

Cebeci, Yangin & Tekeli, 2012; Coyne & Borbasi, 2009; Elmir et al., 2010). I 

flera studier upplevde kvinnorna en negativ påverkan på deras kroppsuppfattning 

och självbild relaterat till bröstförlusten. Kvinnorna beskrev denna upplevelse som 

ångestfylld och resulterade i låg självkänsla och vissa kvinnor försökte dölja 

förlusten av bröstet (Boehmke & Dickerson, 2006; Cebeci et al., 2012; Doumit, 

Saghir, Huijer, Kelley & Nassar, 2010; Nizamli et al., 2011; Joulaee, Joulaee, 

Kadivar & Hajibabaee, 2012). Förändringen av kroppsuppfattningen var 

känslomässigt traumatiskt för kvinnorna, de hade ångest och var obekväma med 

sina nya kroppar och hade självkritiska tankar om sitt utseende. Detta påverkade 

även sexlivet negativt (Nizamli et al., 2011). Bröstförlusten skapade känslor av att 

vara värdelös som kvinna och förlusten upplevdes som stor och plågsam (Cebeci 

et al., 2012). En kvinna upplevde att hennes ärr efter mastektomin konstant 

påminde henne om att hon hade haft bröstcancer (Coyne & Borbasi., 2009). De 

kvinnor som hade gjort en partiell mastektomi upplevde en rädsla av att cancern 

inte skulle vara helt borta (Cebeci et al., 2012). Flera kvinnor upplevde en oro och 

osäkerhet över att inte längre vara attraktiv som kvinna relaterat till bröstförlusten 

och hårförlusten. De hade en oro över att deras partner inte längre skulle uppskatta 

dem och vilja vara med dem (Elmir et al., 2010). En kvinna beskrev att hennes 

make lämnade henne på grund av hennes kroppsförändringar eftersom han ansåg 

att hon inte längre var en fullständig kvinna (Nizamli et al., 2011).  
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Håravfall till följd av cytostatikabehandlingen upplevdes som en stor och 

traumatisk förlust i kvinnornas liv (Beaver, Williamson & Briggs., 2016; Boehmke 

& Dickerson, 2006; Browall et al., 2006; Cebeci et al., 2012; Doumit et al., 2010; 

Nizamli et al., 2011). Några kvinnor kände skam över sitt utseende inför sin familj 

och vänner. Kvinnorna försökte dölja sin förlust av hår och uppgav att de hade en 

peruk, men inte trivdes med och använde därför en sjal istället (Cebeci et al., 

2012). Två kvinnor beskrev att de var medvetna om att de skulle tappa sitt hår och 

var oroliga för detta. De upplevde ett obehag över att behöva se när det började 

falla av och valde därför att raka av håret innan de började tappa det (Doumit et 

al., 2010). En kvinna beskrev att det inte enbart var hennes hår som var förlorat 

utan att hela hon hade förändrats. Hon kände inte igen sig själv i spegeln och 

beskrev att hon aldrig skulle bli samma person igen (Boehmke & Dickerson., 

2006). Kvinnorna som genomgick cytostatikabehandling upplevde emotionella 

förändringar och ett ökat lidande på grund av förlust av självständighet och 

autonomi. Detta ledde till negativa förändringar i måendet och de saker som 

tidigare varit betydelsefulla upplevdes som ointressanta (Nizamli et al., 2011). 

Kvinnorna upplevde förändringar i självuppfattningen som följd av behandlingen 

och blev mer beroende av andra (Cebeci et al., 2012). 

 

4.1.3 Leva med osäkerhet 
 

I flera studier beskrev kvinnorna hur de levde med rädslan och osäkerheten över 

möjligheten att cancer kunde komma tillbaka (Boehmke & Dickerson, 2006; 

Browall et al., 2006; Doumit et al., 2010; Elmir et al., 2010; Hellerstedt-Börjesson, 

Nordin, Fjällskog, Holmström & Arving, 2016). Kvinnorna beskrev att de inte 

kunde känna sig säkra på sin hälsa och möjligheten till att leva ett långt liv 

(Browall et al., 2006; Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). Kvinnorna beskrev att på 

grund av denna rädsla och osäkerhet gjorde de förändringar och prioriterade 

annorlunda i livet. De gjorde förändringar som var till fördel för deras familjer 

eftersom de inte ville dö ifrån sina nära utan att veta vad som skulle hända med 

dem. En annan kvinna valde att resa eftersom det var viktigt för henne att göra det 

hon ville, eftersom hon insett att tiden är dyrbar och inget att ta för givet (Elmir et 

al., 2010). Till följd av bröstcancerupplevelsen blev kvinnorna mer 
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uppmärksamma på sin kroppar och tog varje symtom på allvar. Detta för att vara 

beredda ifall om cancern skulle komma tillbaka. En kvinna beskrev en rädsla över 

att avsluta behandlingen även om det hade varit en jobbig period. Detta eftersom 

hon upplevde att så länge hon fick behandling kändes det som hon kämpade mot 

cancern. Hon uttryckte en oro kring vad som skulle hända när behandlingen var 

slut (Boehmke & Dickerson, 2006). Kvinnor upplevde en rädsla över att dö ifrån 

sina barn och hade en känsla av att de inte levt klart livet. De beskrev även en oro 

kring att inte veta hur livet skulle bli och vad som skulle hända efter bröstcancern 

(Doumit et al., 2010; Nizamli et al., 2011).  

 

4.1.4 Ny syn på livet 
 

Till följd av bröstcancerdiagnosen uppgav kvinnor i flera studier att de uppskattade 

livet i högre grad än de tidigare gjort (Browall et al., 2006; Cebeci et al., 2012; 

Drageset et al., 2011; Fu et al., 2008; Joulaee et al., 2012). Kvinnorna beskrev att 

de värdesatte sin hälsa i större utsträckning då de insåg hur skört livet är i samband 

med sjukdom och ohälsa. Kvinnornas syn på livet förändrades, de små sakerna 

uppskattades betydligt mer såsom att uppleva sol och regn och även att kunna äta 

och dricka normalt (Cebeci et al., 2012; Joulaee et al., 2012). Kvinnorna beskrev 

hur de upplevde varje dag som mer betydelsefull och vikten av att leva fullt ut. En 

kvinna beskrev att materialistiska saker blev mindre betydelsefulla. Kvinnorna 

upplevde att sjukdomsprocessen gjorde dem starkare eftersom de insåg att de 

kunde övervinna cancern (Drageset et al., 2011). Till följd av 

bröstcancerupplevelsen kände kvinnorna sig närmare livet. De uppskattade att vara 

vid liv och kände att livet var värt att leva (Cebeci et al., 2012). Kvinnorna beskrev 

att de försökte upprätthålla en optimistisk inställning även om de var medvetna om 

att de hade en livshotande sjukdom. Några kvinnor utvecklade en kämpaglöd 

eftersom de hade genomgått svårigheter tidigare i livet och inte heller då gett upp 

(Drageset, Lindström & Underlid, 2010). Några kvinnor reflekterade över sig 

själva och sitt sätt att vara, en kvinna beskrev att hon tidigare hade varit 

perfektionist och allt hon gjorde skulle vara bäst. Efter bröstcancerdiagnosen la 

hon ner den attityden och slutade vara tävlingsinriktad. En annan kvinna beskrev 

att hon tidigare hade varit väldigt lättirriterad men efter diagnosen försökte hon 
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vara mer tålmodig. En kvinna beskrev att hon inte kunde förlänga sitt liv men hon 

kunde bredda det. Kvinnorna beskrev att de ville njuta av livet och spendera mer 

tid med familjen (Fu et al., 2008).  

 

4.2 Familjens roll 
 

4.2.1 Ge och få stöd 
 

I flera studier beskrev kvinnorna att de upplevde stödet från familjen som det mest 

betydelsefulla under diagnos och behandling av bröstcancer (Beaver et al., 2016; 

Browall., 2006; Cebeci et al., 2012; Drageset et al., 2011; Elmir et al., 2010; 

Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). Kvinnorna beskrev att familjen och barnen var 

en drivkraft för att fortsätta kämpa och inte ge upp under sjukdomsperioden 

(Boehmke & Dickerson, 2006). Kvinnorna uppgav att de kunde dela med sig av 

sina känslor och blev tröstade och stöttade av sin familjer, detta upplevdes som ett 

stort stöd (Cebeci et al., 2012). Stödet från familj och vänner ansågs främja 

återhämtningsprocessen (Elmir et al., 2010).   

 

I flera studier beskrev kvinnorna ett behov av att visa sig starka inför 

familjemedlemmarna för att känslomässigt skydda dem vid diagnosbeskedet. 

Kvinnorna upplevde att de inte kunde bryta ihop på grund av att deras familjer var 

i behov av stöd. De upplevde det som svårt att vara starka när de själva var 

tvungna att hantera det faktum att de drabbats av en livshotande sjukdom (Beaver 

et al., 2016; Coyne & Borbasi, 2009; Drageset et al., 2011). Bröstcancerdrabbade 

kvinnor förmedlade att nära familjemedlemmar upplevde svårigheter att acceptera 

och hantera diagnosen (Browall et al., 2006; Coyne & Borbasi, 2009). Kvinnorna 

upplevde ett ansvar över att stödja närstående och hjälpa dem att hantera deras 

sorg. Kvinnorna beskrev att de försökte tillgodose familjemedlemmarnas behov 

samtidigt som de var tvungna att bearbeta och hantera sin egen situation. Till följd 

av detta upplevde kvinnorna svårigheter att anpassa sig till diagnosen och 

behandlingen (Beaver et al., 2016; Coyne & Borbasi, 2009). Kvinnorna upplevde 

det som smärtsamt att se hur familjen påverkades av diagnos och behandling 

(Beaver et al., 2016).  
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Det framkom att partnern ofta hade svårare att hantera och acceptera diagnosen än 

kvinnorna själva. De närståendes behov av stöd och hjälp prioriterades inte alltid. 

Detta ledde till att kvinnorna inte fick det stöd de behövde av sina närstående och 

då dolde kvinnorna sin egen rädsla och sorg över diagnosen för att inte vara en 

belastning (Browall et al., 2006). I ytterligare tre studier upplevde kvinnorna en 

oro och rädsla över att vara en belastning för familjen i samband med deras 

bröstcancerdiagnos (Drageset et al., 2011; Hellerstedt-Börjesson et al., 2016; & Fu 

et al., 2008). Flera kvinnor beskrev vikten av att ha någon utanför familjen att 

prata och dela sina erfarenheter med. Kvinnor som var eller hade varit i samma 

situation ansågs som ett stort stöd och gav styrka och en känsla av samhörighet 

(Browall et al., 2006).  

 

4.2.2 Kvinnans familjeroll förändras 
 

Kvinnor beskrev att sjukdomen påverkade deras och familjens liv relaterat till 

flertal sjukhusbesök under och efter behandling (Cebeci et al., 2012; Elmir et al., 

2010). Detta beskrevs genom att de upplevde att de inte kunde ta hand om sina 

barn som de skulle vilja och att de inte kunde jobba som tidigare (Cebeci et al., 

2012). Många kvinnor hade det övergripande ansvaret i familjen, detta upplevdes 

som svårt att upprätthålla när de samtidigt genomgick cytostatikabehandlingen 

(Beaver et al. 2016; Browall et al. 2006; Fu et al., 2008; Nizamli et al. 2011). 

Kvinnorna hade alltid setts som starka individer och haft en stor betydelsefull roll i 

familjen. En kvinna beskrev att hon inte alltid ville vara den starka och duktiga 

som fixade med allt, hon kände att hon behövde få bryta ihop och ta ett steg 

tillbaka från den förväntade kvinnorollen (Browall et al., 2006). Det var svårt för 

kvinnorna att upprätthålla modersrollen på grund av biverkningar av behandlingen 

samtidigt som de var medvetna om att barnen var beroende av deras mor. Till följd 

av detta kände kvinnorna ett misslyckande i sin roll som mamma (Nizamli et al., 

2011). Kvinnorna beskrev att de överlät ansvaret kring hushållssysslorna till andra 

familjemedlemmar under cytostatikabehandlingen (Fu et al., 2008). 
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4.2.3 Undvika sociala sammanhang 
 

Kvinnorna beskrev att cytostatikabehandlingen tog upp en stor del i deras liv som 

påverkade både sociala relationer och relationen med familjen negativt. I 

jämförelse med tidigare upplevde kvinnorna att de inte hade samma ork att umgås 

med deras vänner, vilket ledde till att de kände sig ensamma (Browall et al., 2006). 

Kvinnorna upplevde att cytostatikabehandlingen påverkade deras sociala relationer 

negativt och de isolerade sig. Flera kvinnor beskrev Syrianska samhällets negativa 

syn på kvinnor med bröstcancer som en orsak till isoleringen (Nizamli et al., 

2011). 

 

4.3 Information 
 

4.3.1 Behov av anpassad information 
 

Kvinnor i tre studier belyste vikten av information kring diagnosen och 

behandlingen. De beskrev att de vill få en rak och ärlig information kring deras 

situation (Browall et al., 2006; Coyne & Borbasi., 2009; Doumit et al., 2010). 

Även om informationen var av negativ karaktär var den ändå viktig eftersom 

kvinnorna kände en trygghet och fick en ökad kunskap samt en möjlighet att ta 

beslut utifrån den information de erhållit. I studien framkom det även att några 

kvinnor inte önskade att få all information på samma gång eftersom det var svårt 

för kvinnorna att ta in all information och sortera ut vad som var det mest viktiga 

(Browall et al., 2006; Coyne & Borbasi., 2009). Kvinnorna upplevde att för 

mycket information från sjukhuset var skrämmande om de inte var mottagliga och 

redo. Detta ledde till att de kände förlust av kontroll och att det blev svårt att 

hantera informationen. Andra kvinnor i studien ville däremot få all information på 

en gång eftersom de kände sig trygga när de visste vad som skulle hända (Beaver 

et al., 2016; Drageset et al., 2010). Kvinnorna upplevde rädsla för att ställa frågor 

ifall svaren skulle innehålla negativa besked kring sin diagnos och behandling 

(Beaver et al., 2016). Kvinnorna beskrev att de var rädda för 

cytostatikabehandlingen eftersom de inte visste vad de kunde förvänta sig. Några 

kvinnor tog initiativet till att lära sig mer om behandlingen och ställde frågor till 
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läkaren. När de genom sina frågor hade fått mer kunskap kring vad de kunde 

förvänta sig kände de sig mindre rädda över att påbörja behandlingen (Fu et al., 

2008). 

 

5. DISKUSSION 
 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
 
Att leva med bröstcancer påverkade kvinnorna på många olika plan i deras liv. 

Familjen ansågs som det mest betydelsefulla stödet, trots detta upplevde kvinnorna 

ett behov av att visa sig starka för närstående och vara ett stöd för familjen. Detta 

upplevdes som svårt och krävde mycket av kvinnorna. Kvinnorna upplevde att 

bröst och hår förlusten var en traumatisk upplevelse som påverkade deras självbild 

negativt. Kvinnorna levde med en osäkerhet och rädsla i och med 

bröstcancerdiagnosen samt ovisshet om hur framtiden såg ut. Slutligen framkom 

det i resultatet att, trots kvinnornas många negativa upplevelser av att leva med 

bröstcancer fick kvinnorna en ny syn på livet och uppskattade livet mer.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 
I litteraturstudiens resultat har uppsatsförfattarna identifierat ett lidande hos 

kvinnorna genom att de upplevde förändringar och begränsningar i deras 

vardagliga liv relaterat till sjukdomen. Detta kan styrkas i Erikssons (1994) teori 

där livslidandet beskrivs som förändringar som sker i den lidande människans 

vardag och i samspelet med andra människor. Sjukdomslidandet som Eriksson 

(1994) beskriver kan i resultatet återkopplas till de upplevelser som kvinnorna 

beskrev i och med deras sjukdom och behandling. Uppsatsförfattarna har 

identifierat att kvinnorna i litteraturstudiens resultat genomgår en känslomässig 

kris. Då de tidigare varit fullt friska men i och med diagnosen ställs kvinnorna i 

hot mot deras existens. Detta kan hänvisas till tidigare forskningen då lidande 

uppkommer vid behandlingen av cancer. Deltagarna i studien kände en oro för 

livslångt lidande samt oro för hur deras kroppar förändrades och hur deras familjer 

och närstående skulle påverkas (Saarnio et al., 2011).  
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I tidigare forskning framkommer det att i anslutning till diagnosbeskedet slits 

personen mellan hopp och förtvivlan, positiva förhoppningar om att kunna botas 

blandas med känslor om att sjukdomen ska ta över (Bowes et al., 2013). I denna 

litteraturstudie framkommer det liknande resultat där kvinnorna upplevde 

bröstcancerdiagnosen som chockerande och oväntad (Banning et al., 2010; 

Boehmke & Dickerson, 2006; Coyne & Borbasi, 2009; Drageset et al., 2011; 

Elmir et al., 2010; Fu et al., 2008; Nizamli et al., 2011). Deltagare i en studie 

beskrev att det var av stor betydelse att kunna delge sina upplevelser kring sin 

sjukdom med vårdpersonal. Det var ett stort stöd och minskade lidandet hos 

patienterna (Karhe & Kaunonen, 2015).  

 

I bakgrunden benämner Katie Erikson begreppen hälsa och lidande som handlar 

om hurvida människan hanterar sjukdom och hälsa. Det är individuellt vilka inre 

resurser människan bär på och hur motgångar som ohälsa hanteras. Detta innebär 

enligt Katie Eriksson att det är olika hur människan ser på dennes 

sjukdomssituation och hur detta hanteras (Eriksson, 1994). En intressant upptäckt i 

studiens resultat var att många kvinnor upplevde glädje över att de levde och 

uppskattade livet i högre utsträckning än de gjort tidigare innan de var sjuka. 

Samtidigt som kvinnorna drabbats av en livshotande sjukdom fann de kämpaglöd 

för att komma tillbaka till livet och bemästra bröstcancern (Browall et al., 2006; 

Cebeci et al., 2012; Drageset et al., 2011; Fu et al., 2008; Joulaee et al., 2012).    

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkommer det att kvinnor med bröstcancer 

ofta la band på sina känslor kring sin sjukdom för att vara en stödsymbol för deras 

anhöriga (Beaver et al., 2016; Coyne & Borbasi, 2009; Drageset et al., 2011).  

Författarna reagerade på detta fynd eftersom det kan ha betydelse för omvårdnaden 

av patienter med bröstcancer. En tidigare studie påvisar att nära familjemedlemmar 

till kvinnor med bröstcancer var i behov av bättre information och stöd från 

vårdpersonal. Med vårdpersonalens stöd kunde de närståendes oro lindras och de 

kunde få hjälp och stöd i att förbereda sig för den stöttande rollen (Schmid-Büchi, 

Borne, Dassen och Halfens, 2011). Det framkom liknande upplevelser i 

litteraturstudiens resultat där det framkom att de närståendes behov av stöd ofta 

åsidosattes och då kunde inte närstående stödja kvinnorna i deras sjukdom 
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(Browall et al, 2006). Detta anser författarna som betydelsefullt eftersom ett viktigt 

fynd i resultatet visade att kvinnorna upplevde stödet från närstående som det mest 

centrala (Beaver et al., 2016; Browall et al., 2006; Cebeci et al., 2012; Drageset et 

al., 2011; Elmir et al., 2010; Hellerstedt-Börjesson et al., 2016).  

 

Resultatet i studien påvisar att kvinnor inte bara upplevde fysiska förändringar så 

som förlust av bröst och hår. De upplevde även psykiska förändringar på grund av 

de fysiska förlusterna genom att de fick sämre självkänsla och en förändrad 

självbild (Banning et al., 2010; Boehmke & Dickerson, 2006; Cebeci et al., 2012; 

Coyne & Borbasi, 2009; Doumit et al., 2010; Elmir et al., 2009; Joulaee et al., 

2012). Förlusten av självbilden kvinnorna upplevde i samband med bröstförlusten 

stärks genom en studie där diagnos och behandling påverkade kvinnorna negativt 

både fysiskt och psykiskt (Helm, O’hea & Corso´s., 2008). I ytterligare en studie 

beskrev kvinnorna det som svårt att finna en mening i deras förändrade kroppar. 

De upplevde en stor kontrast av deras kroppar före och efter operation då de 

upplevde en förlust av feminineten (Parton, Ussher & Perz, 2016). Det är av 

betydelse att sjukvårdspersonalen stödjer patienten samt ser till patientens 

värderingar så individen bibehåller identiteten (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010).  

 

I resultatet framkom det en delad uppfattning om vilken och hur mycket 

information kvinnorna ville ha om sin situation. Några kvinnor ansåg att för 

mycket information var skrämmande och svårhanterlig medan andra upplevde det 

som viktigt att få all information på en gång då det skapade en känsla av trygghet 

av att vara välinformerad (Browall et al., 2006; Coyne & Borbasi, 2009; Doumit et 

al., 2010; Drageset et al., 2010). I Patientlagen (SFS 2014:821), kapitel 3 § 6, skall 

information till patienten anpassas efter personliga förutsättningar. Om patienten 

inte vill ta emot information skall detta tas hänsyn till och respekteras. 

Uppsatsförfattarna anser att dessa delade meningar kring hur mycket information 

kvinnorna önskar få kan vara en betydelsefull aspekt att ha i beaktande vid 

bemötandet av patienter med bröstcancer. Enligt Erikssons (1994) begrepp 

vårdlidande kan lidandet lindras genom att beakta patients åsikter och upplevelser 

för att inte kränka individen.   
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En intressant aspekt som författarna uppfattat är att många subjektiva och 

individuella upplevelser som framkommit i artiklarna liknar varandra på många 

plan även om de är utförda i olika delar av världen.   

 
5.3 Metoddiskussion 
 

De databaser som användes i denna litteraturstudie var PubMed och CINAHL. 

Sökningarna gjordes främst i CINAHL eftersom den är mer inriktad på omvårdnad 

då syftet var att ta reda på kvinnors upplevelser. För att vara säkra på att inte missa 

viktig information gjordes även sökningar i PubMed som är mer medicinskt 

inriktad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012). I början av sökningen användes 

breda sökord som breast cancer och experiences, detta gav mycket träffar och 

flera sökord lades till för att avgränsa sökningarna och få ner antalet träffar. De 

artiklar som ligger till grund för resultatet är enbart av kvalitativ ansats då 

författarna ville få en djupare förståelse för patientens subjektiva upplevelser 

(Friberg, 2012a). Detta som är beskrivet ovan anser författarna stärka 

litteraturstudiens validitet. Begreppet validitet beskrivs som att de som forskar har 

en relevant metod för det som avses att undersökas (Ejvegård, 2003).  

 

Vid litteratursökningen användes sökorden i olika kombinationer och då återkom 

redan valda artiklar vilket gav en trygghet i att relevant information var insamlad. 

Vid granskningen av artiklarna delades inte artiklarna upp mellan författarna utan 

samtliga är granskade och värderade av båda författarna gemensamt. Detta anser 

författarna öka studiens tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet beskrivs genom att 

med det valda tillvägagångsättet eller mätinstrumentet ska det framkomma samma 

resultat vid upprepade tillfällen under liknande omständigheter (Bell, 2006). 

De utvalda artiklarna lästes upprepade gånger av båda författarna som sedan 

diskuterade innehållet för att få en djupare förståelse för textens betydelse och 

innebörd. Detta kan ses som en styrka genom att två personer har läst samma text 

och kommit fram till en gemensam förståelse. Vid svårigheter med översättning 

från engelska till svenska användes ett lexikon som hjälpmedel. Uppsatsförfattarna 

valde att exkludera kvantitativa artiklar eftersom litteraturstudiens syfte var att 

beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Kvantitativa studier 
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beskrivs som mer statistiskt inriktade (Patel & Davidson, 2003). Artiklarna som 

ligger till grund för resultatet i denna studie skiljer sig geografiskt men kvinnorna i 

studierna har beskrivit liknande upplevelser. Detta anser uppsatsförfattarna som en 

styrka då det ger ett mer övergripande svar på studiens syfte. En svaghet med 

denna litteraturöversikt kan vara att studierna som ligger till grund för resultatet 

har få deltagare. Uppsatsförfattarna har dock sett återkommande samstämmighet 

resultaten i samtliga studier.  

 

5.4 Etikdiskussion 
 

Uppsatsförfattarna har i denna studie tagit hänsyn till de utvalda artiklarnas etiska 

överväganden. Artiklarna som användes skulle vara godkända av en etisk 

kommitté, informerat samtycke eller diskussion om etiska överväganden ska 

uppkommit i artiklarna.  

 

När forskning genomförs är det viktigt att de som deltar i forskningen inte kommer 

till skada eller blir kränkt på något vis, samt att forskningen är en nytta för 

samhället eller för de individer som deltar (SSN, 2003). 

Uppsatsförfattarnas litteraturstudie bidrar till en medvetenhet och ny kunskap om 

hur kvinnor med bröstcancer upplever det att leva med bröstcancer. Detta anser 

uppsatsförfattarna kan vara en nytta för samhället och även för patienter som 

drabbas av bröstcancer. Uppsatsförfattarna har ansett det viktigt att återge och 

återberätta resultatet så sakenligt som möjligt för att inte förvränga kvinnornas 

levda upplevelser.  

 

5.5 Kliniska betydelse för samhället 
 

Denna litteraturstudie är en fördjupning i kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Genom denna fördjupning kan hälso- och sjukvårdspersonal få en 

inblick och kunskap om hur kvinnor med bröstcancer upplever sitt liv och sin 

vardag vid sjukdomen. Genom studiens resultat framkommer det många 

upplevelser och känslor vid en bröstcancerdiagnos och behandling och detta är 

viktigt att beakta och se till hela människan och vara medveten att det påverkar 

kvinnan på många plan i hennes liv. Med en ökad förståelse för deras upplevelser 
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kan bemötandet anpassas därefter. Om sjuksköterskan är lyhörd på de behov som 

kvinnorna förmedlar kan lidandet i deras sjukdom lindras. I och med detta kan det 

underlätta för kvinnorna att återhämta sig och komma tillbaka till arbetslivet i 

högre utsträckning. I resultatet framkom det även att kvinnornas närstående var i 

behov av stöd och att detta inte alltid prioriterades och ledde till en negativ 

påverkan för kvinnorna. Detta kan vara viktigt att ha i beaktande i vården av 

patienter med bröstcancer. Det är även viktigt att prioritera stödet för de anhöriga 

så de kan vara stöttande för kvinnorna och underlätta lidandet som sjukdomen 

medför.  

 

5.6 Slutsats 
 
Det som framkommer i denna litteraturstudie är att kvinnorna upplever många 

psykiska och fysiska förändringar relaterat till sjukdomen och påverkade dem i 

deras dagliga liv. Kvinnorna genomgick ett lidande i och med sjukdomen och 

behandlingen upplevdes som påfrestande. Det framkom att de närstående var 

betydelsefulla för kvinnorna under denna period. Dock fick inte alltid närstående 

det stöd de behövde för att kunna vara stöttande för kvinnorna och detta påverkade 

kvinnorna negativt. Det är därför viktigt att som sjuksköterska se till den lidande 

individen och beakta dennes behov och upplevelser samt involvera de anhöriga i 

vården och även ge dem stöd. 

 
5.7 Förslag till vidare forskning 
 
Patientperspektivet är belyst i denna litteraturstudie och upplevelsen av att leva 

med bröstcancer, dessa upplevelser finns det mycket forskning kring. Förslag till 

vidare forskning borde baseras mer på konkreta förslag som exempelvis 

stödprogram eller riktlinjer på hur vårdpersonal kan hjälpa och stödja dessa 

kvinnor och deras närstående när kvinnorna får diagnosen bröstcancer och under 

själva behandlingen. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 

utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n= 
14 

CINAHL Breast cancer patients 
AND Lived 
experiences 

9545 

37 

0 

12 

 

0 

9 

 

 

3 

 

CINAHL Breast cancer AND 
Patient* AND  

Expressed feeling* 

19885 

9534 

7 

0 

0 

4 

0 

0 

3 

 

 

2 

CINAHL Breast cancer patients 
AND Treatment AND  

Life experiences AND 
Qualitative 

9545 

4814 

212 

65 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

4 

 

 

 

2 

CINAHL Breast cancer 
experiences AND 
Patient perceptions 
AND treatment 

1442 

88 

51 

0 

0 

10 

0 

0 

4 

 

 

2 

CINAHL Breast cancer AND 
Feelings AND  

Living 

19637 

192 

22 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

 

 

1 

CINAHL Breast cancer patients 
AND Life experiences 
AND Emotions 

9545 

359 

29 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

 

 

2 

PubMed (“Breast cancer”) 
AND Patient AND 
Lived experiences 
AND Treatment 

104423 

49964 

16 

11 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

 

 

 

1 

PubMed (breast cancer) AND 
(patients experiences) 
AND Qualitative 
AND Treatment 

141151 

506 

154 

129 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

2 

 

 

 

1 
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Bilaga 2 
 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 

 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008)



 

1 

 

 
 
 

Bilaga 3 

 

Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Joulaee, A., Joolaee, S., 

Kadivar, M., & 

Hajibabaee, F. 

 

2012 

 

Iran 

Living with breast cancer: 

Iranian women’s lived 

experiences 

 

To capture the meaning of living with 

breast cancer from the unique perspective 

and through the lived experiences of 

Iranian women with breast cancer that 

were explained with their own words. 

Kvalitativ  

 

Semi strukturerade 

intervjuer 

n= 13 

 

Kvinnorna beskrev deras upplevelser av bröstcancer som förlust av något 

viktigt, dåligt självförtroende, känslomässig förvirring, leva med rädsla och 

behov av stöd vid de negativa och positiva aspekterna som bröstcancer 

medför.  

Medel  

72 % 

Browall, M., Johansson- 

Gaston, F., & 

Danielsson, E. 

 

2006 

 

Sverige 

 

Postmenopausal women with 

breast cancer: their 

experiences from the period of 

adjuvant chemotherapy 

treatment 

Describe the experience of 

postmenopausal women with breast 

cancer who undergo adjuvant 

chemotherapy treatment. 

Kvalitativ 

 

Narrativ metod, 

deltagarna 

intervjuades. 

n= 20 Under behandlingsperioden upplevde kvinnorna rädsla av det okända, negativ 

påverkan på kroppen och sinnet, obalans i relationer, de kände press från 

samhället och vårdpersonalen att komma tillbaka till jobb så fort som möjligt.  

Hög 

88 % 

Fu, M.R., Xu, B., Liu, Y., 

& Haber, J. 

 

2008 

 

Kina 

’Making the best of it’: 

Chinese women’s experiences 

of adjusting to breast cancer 

diagnosis and treatment 

 

Describe Chinese women’s experiences of 

adjusting to breast cancer diagnosis and 

treatment 

Kvalitativ  

 

Beskrivande 

fenomenologisk 

metod, deltagarna 

intervjuades.  

n= 22 Kinesiska kvinnors upplevelser av att anpassa sig till bröstcancerdiagnos och 

behandling var att acceptera cancerdiagnosen, ha en aktiv roll i behandlingen, 

bibehålla optimistisk anda samt fysisk funktion, reflektera och se framåt och 

de ville inte belasta anhöriga med sin sjukdom.  

Hög 

84 % 

Drageset, S., Lindström, 

T.C, & Underlid, K. 

 

2009 

 

Norge 

Coping with breast cancer: 

between diagnosis and 

surgery 

 

Describe coping strategies used by women 

between diagnosis of breast cancer and 

surgery  

Kvalitativ  

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n= 21 Kvinnornas sätt att hantera diagnosen och väntan på behandling var bland 

annat att ta ett steg i taget, förtränga jobbiga tankar, försöka leva som vanligt, 

njuta av livet, att hantera känslor med öppenhet varierade. 

 

Hög 

92 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Coyne, E., & Borbasi, S. 

 

2009 

 

Australien  

Living the experience of breast 

cancer treatment: The 

younger women’s perspective 

 

Explore the experience of breast cancer for 

young women under fifty years of age and 

describe their personal experience of 

coping with breast cancer treatment. 

Kvalitativ 

 

Tolkningsteoretiskt 

perspektiv. 

Djupgående 

intervjuer.  

n= 6  Kvinnorna upplevde att behandlingen för bröstcancer påbörjades snabbt inpå 

diagnosbeskedet och det var svårt att anpassa sig till en livshotande sjukdom. 

Kvinnornas förmåga att ta hand om familjen påverkades negativt till följd av 

behandlingen. Kvinnorna beskrev en positiv vilja att överleva.  

Hög 

88 % 

Nizamli, F., Anoosheh, 

M., & Mohammadi, E. 

 

2011 

 

Iran 

Experiences of Syrian women 

with breast cancer regarding 

chemotherapy: A qualitative 

study 

Explore the experiences of Syrian women 

with breast cancer regarding their 

chemotherapy. 

Kvalitativ  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

användes vid analys av 

data.  

n= 17 Kvinnorna upplevde förändringar i psykiska, fysiska och sociala funktioner. 

Kvinnorna upplevde ett misslyckande i familjerollen.  

Hög 

88 % 

Cebeci, F., Yangin, H.B., 

& Tekeli, A. 

 

2012 

 

Turkiet 

Life experiences of women 

with breast cancer in south 

western Turkey: A qualitative 

study 

To examine the experiences of women 

with breast cancer.  

Kvalitativ 

 

Individuella 

semistrukturerade 

djupgående intervjuer.  

n= 8 Kvinnorna upplevde förlust av sin kvinnlighet till följd av behandlingen. 

Familjens stöd var betydelsefullt. De upplevde förändringar i dagliga rutiner 

samt självuppfattningen.  

 

 

Hög 

88 % 

Doumit, M. A.A., Saghir, 

N.E., Huijer, M. A-S., 

Kelley, J.H., & Nassar, 

N. 

 

2010 

 

Libanon 

Living with breast cancer, a 

Lebanese experience 

Describe and interpret the lived 

experience of Lebanese women living with 

breast cancer.  

Kvalitativ 

 

Fenomenologiskt 

perspektiv. 

Djupgående 

intervjuer. 

n= 10 Till följd av sjukdomen upplevde kvinnorna förluster, skuldkänslor, rädsla, 

osäkerhet. De hade behov av att få information om deras tillstånd samt sprida 

kunskap.  

Hög 

96 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Boehmke, M.M., & 

Dickerson, S.S. 

 

2006 

 

USA 

The diagnosis of breast 

cancer: Transition from health 

to illness 

Gain a better understanding of the 

common meanings and shared 

experiences that women encounter after 

diagnosis of breast cancer as they 

complete their last cycles of adjuvant 

treatment. 

Kvalitativ  

  

Sekundär analys av 

narrativ data. Datat 

analyserade i sju steg 

utifrån 

hermeneutiken.  

n= 30  Kvinnorna upplevde diagnosen som en snabb förändring i deras liv. 

Kvinnornas mentala och känslomässiga inställning till diagnosen och 

behandlingen hade betydelse för hur de upplevde symtom och sjukdomen. 

Hög 

92 % 

Banning, M., Hassan, 

M.,  

Faisal, S., & Hafeez, H. 

 

2010 

 

Pakistan & 

England 

 

Cultural interrelationships 

and the lived experience of 

Pakistani breast cancer 

patients 

To explore factors that influenced the lived 

experience of breast cancer in Pakistani 

muslim women. 

Kvalitativ 

 

Denna studie ingår i 

en större studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Datat 

analyserades genom 

en tematisk analys.  

n= 36 Kvinnorna upplevde bröstcancerdiagnosen som en otäck och chockartad 

upplevelse. Majoriteten av kvinnorna upplevde att familjens stöd var av stor 

betydelse för att hantera sin sjukdom. De använde religionen som ett sätt att 

hantera sin situation. 

Hög 

84 % 

Drageset, S., Lindström, 

T.C., Giske, T., & 

Underlid, K. 

 

2010 

 

Norge 

Being in suspense: women’s 

experiences awaitng breast 

cancer surgery 

Women’s experiences after having 

received a breast cancer diagnosis and 

awaiting primary surgery. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Datat 

analyserades utifrån 

tre steg.  

n= 21 Kvinnorna upplevde att de kände sig friska men måste anpassa sig till 

sjukdomen. Väntan på operation medförde osäkerhet kring framtiden, 

kirurgin och förlust av bröst. Att berätta om sin sjukdom upplevdes 

betungande.  

Hög 

92 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Hellerstedt- Börjesson, 

S., Nordin, K., Fjällskog, 

M.L., Holmström, I.K., 

& Arving, C. 

 

2015 

 

Sverige 

Women treated for breast 

cancer experiences of 

chemotherapy- included pain 

Explore CHIP and any longstanding pain 

experiences in the lifeworld of breast 

cancer survivors. 

Kvalitativ 

 

Individuella intervjuer 

med öppna och slutna 

frågor. Analyserades 

utifrån 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

n= 15 Behandlingen av cytostatika påverkade kvinnornas livsvärld och liv. De blev 

beroende av andra, de kände sig isolerade och ensamma. 

Hög  

88 % 

Beaver, K., Williamson, 

S., & Briggs, J. 

 

2015 

 

England 

Exploring patient experiences 

of neo-adjuvant 

chemotherapy for breast 

cancer 

To explore the experiences of women who 

received neo-adjuvant chemotherapy for 

breast cancer to determine psycho- social, 

information and support needs. 

Kvalitativ  

 

Djupgående 

intervjuer. 

n= 20 Fem olika teman identifierades, bland annat hantera den snabba övergången 

från frisk till sjuk, informationsbehov, behov av stöd och empati, inverkan på 

familj och relationer,  

Hög 

84 % 

Elmir, R., Jackson, D., 

Beale, B., & Schmied, V. 

 

2009 

 

Australien 

Against all odds: Australian 

women’s experiences of 

recovery from breast cancer 

To generate insight into younger women’s 

experiences of recovery from breast 

cancer- related breast surgery and to 

contribute to the knowledge base for 

clinicians practicing in this field  

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Tematisk 

analys. 

n= 4 Fyra huvudteman identifierades: det kom över mig, bli överväldigad, leva med 

rädsla och osäkerhet samt finna styrka. 

Hög 

84 % 

 


