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___________________________________________________________________________ 
 
Bröstcancer är en utav de vanligaste cancerdiagnoserna bland kvinnor. Omkring 7 000 
svenska kvinnor blir diagnostiserade med sjukdomen varje år. Trots mängden 
bröstcancerdiagnoser ser prognosen god ut och 75 procent av kvinnorna överlever sjukdomen 
under en tioårsperiod. Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av hur 
bröstcancer påverkar livssituationen. Metoden var en litteraturöversikt. Analysen resulterade i 
tre huvudteman och sju underteman. Huvudtemana blev: Förvandlas från frisk till sjuk, 
Existentiella förändringar samt Vårdpersonalens betydelse. Resultaten visar att kvinnor med 
bröstcancer förlorar sin identitet. Förlusten leder till känslor av rädsla och lidande. Deras 
livsperspektiv förändras och de inser vad som är viktigt i livet. Fokus läggs nu relationer och 
egna intressen. Vidare visade vårt resultat att kvinnor upplevde stöd från närstående och 
vårdpersonal som betydelsefullt.  
 



 
 

ABSTRACT 
 
Title: Women’s experiences of how breast cancer affects their life 

situation 
 
Department:  School of Life Sciences, University of Skövde 
 
Course:  Thesis in Nursing Care, 15 ECTS 
 
Author:  Folkeson, Li; Morén, Cecilia; Stenholm. Lovisa 
 
Supervisor:  Svensson, Ann-Marie 
 
Pages:  22 
 
Month and year: December, 2008 
 
Keywords:  Breast cancer, women, experiences, life situation 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Breast cancer is one of the most common cancer diagnoses among women. Approximately 
7 000 Swedish women are diagnosed with the disease every year. Despite the amount of 
breast cancer diagnoses the prognosis are good and 75 percent of the women survives from 
the disease during a 10 year period. The aim of this study was to shed light on women’s 
experiences of how breast cancer affects their life situation. The method was a literature 
review. The analyse resulted in three main themes and seven subthemes. The main themes 
became: Transition from healthy to sick, Existential changes and The impact of health care 
providers. The results showed that women with breast cancer lose their identity and these 
losses lead to feelings of fear and suffering. Their life perspective changed and they realized 
what’s important in life. They now focus on relationships and their own interests.   
Furthermore, our result showed that women experience support from relationships and health 
care providers as important. 
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INLEDNING 

I dag kommer 18 svenska kvinnor att få diagnosen bröstcancer. Det innebär att omkring 
7 000 drabbas varje år. Forskning visar att var nionde kvinna i Sverige sannolikt kommer 
att utveckla bröstcancer under sin levnadstid och sjukdomen orsakar varje år många 
dödsfall. Vad som är glädjande med denna sjukdom är att de flesta, genom tidig upptäckt, 
blir botade. Genom ständigt pågående och intensiv forskning utvecklas 
mammografiverksamheten och behandlingsmetoderna, vilket även ökar möjligheten till ett 
fortsatt liv för de drabbade kvinnorna. 
 
Bröstcancer är ständigt ett aktuellt ämne för forskning och engagerar många världen över. I 
vår framtida yrkesroll kommer vi sannolikt att möta och vårda kvinnor med bröstcancer. Vi 
vill med denna studie ta del av befintlig forskning kring kvinnors upplevelser i samband 
med sjukdomen. Vår förhoppning är att få ökad förståelse för hur kvinnors liv påverkas 
och förändras av sjukdomen och med denna kunskap önskar vi kunna erbjuda dem god 
omvårdnad. Vi vill dessutom sprida kunskapen vidare till redan yrkesverksam 
vårdpersonal. 

BAKGRUND 

Cancer 

Cancer – sjukdom med elakartad svulstbildning genom 
onormal celldelning (Svenska Akademins ordlista 2006). 

 
Det finns ungefär 200 olika cancerdiagnoser och statistiken visar att ungefär var tredje 
svensk någon gång kommer att drabbas av cancer (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005). 
Orsakerna till att drabbas är många och oftast är det ett stort antal enskilda faktorer som 
bidrar till att cancer tillslut uppstår. En viktig faktor beror på förändringar i arvsanlaget 
men olika miljöfaktorer kan också öka risken att drabbas. Dåliga kostvanor, brist på 
motion samt hög alkoholkonsumtion är andra bidragande faktorer men den mest kända 
riskfaktorn är tobak som varje år beräknas orsaka cirka en femtedel av alla cancerfall. 
Övriga riskfaktorer kan vara solning, radioaktiv strålning samt luftföroreningar (a. a.). 
 
Varje minut bildas miljontals nya celler. I en frisk kropp fungerar cellutbytet mellan 
förbrukade och nybildade celler utan komplikationer. Denna mekanism kan dock störas 
vilket innebär att de nya cellerna växer för fort. De äldre cellerna hinner inte dö och det 
bildas en svulst, även kallad tumör. Celldelningen kan vara godartad eller elakartad. Vid 
den godartade, benigna celltillväxten, påverkas inte cellerna runt omkring och benämns 
därför inte som cancer. Den elakartade, maligna, sprider sig däremot till intilliggande 
vävnader och organ (Ericson & Ericson, 2002). 
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Cancer är lika vanligt bland män och kvinnor. Enligt Socialstyrelsens statistiska databas 
drabbades 50 776 svenskar av cancer år 2006. 26 751 av dessa var män och 24 025 var 
kvinnor. Enligt Socialstyrelsen och Cancerfonden (2005) är den vanligaste 
cancerdiagnosen bland män i Sverige prostatacancer och den vanligaste bland kvinnor är 
bröstcancer. Varje år dör cirka 20 000 människor på grund av cancer. Det betyder att det är 
den näst vanligaste dödorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. 

Bröstcancer 

Kvinnobröstet är till största delen uppbyggt av mjölkkörtlar. Det är i dessa körtlar 
modersmjölken bildas och till varje körtel hör en mjölkgång som mynnar ut i bröstvårtan. 
Vidare består uppbyggnaden av fett och bindväv. I de flesta fall börjar cancern i 
mjölkgångarna men den kan även uppstå i mjölkkörtlarnas eller bindvävens celler 
(Cancerfonden, 2007). Det finns olika sorters bröstcancer. Dessa skiljer sig i hur de växer 
och hur aktiva de är vilket i sin tur leder till att prognoserna ser olika ut. Så kallad in situ-
cancer brukar benämnas som ett förstadium till ”äkta” cancer, så kallad invasiv. Det är 
osäkert om in situ-cancer senare utvecklas till invasiv cancer. Det har visat sig att cirka 20 
procent av den svenska kvinnliga befolkningen har in situ-förändringar men att det endast 
är cirka 10 procent som drabbas av invasiv cancer, vilket innebär att cirka hälften av alla 
förändringar som kan ses i undersökningar är ofarliga (Järhult  & Offenbartl, 2002).  
 
Bröstcancer delas in i olika stadier. Det första, stadium 0, är ett förstadium till bröstcancer 
och även om tumören är utbredd har den inte orsakat spridning till lymfan eller blodet. I 
stadium I är tumören mindre än två centimeter i diameter och någon spridning till 
lymfkörtlarna i armhålan finns inte heller. Tumören i stadium II är mellan två och fem 
centimeter stor och även lymfkörtlarna kan vara angripna. De tumörer som är fem 
centimeter eller större är i stadium III och i det sista stadiet, stadium IV, har cancern 
orsakat spridning och bildat metastaser i andra delar av kroppen (Cancerfonden, 2007). 

Riskfaktorer 
Drygt en av tio kvinnor med bröstcancer har en ärftlig variant. I övriga fall är det en 
kombination mellan arvsanlag, inre biologiska faktorer och yttre miljöfaktorer som är 
orsaken till bröstcancern (Socialstyrelsen, 2007). 
 
De riskfaktorer som spelar störst roll har med kvinnans menstruation, barnafödande, 
amning och intag av p-piller att göra. Anledningen är att de kvinnliga könshormonerna kan 
ha en cancerframkallande effekt, men på vilket sätt de kan framkalla cancer är ännu inte 
helt fastslaget. Tidig start av menstruation och sen menopaus har betydelse för risken att 
utveckla bröstcancer. Ju längre kvinnans kropp påverkas av könshormoner desto större är 
risken att få bröstcancer. De kvinnor som fött barn i unga år har bäst förutsättningar för att 
inte drabbas av bröstcancer. Forskning visar att, vid graviditet och barnafödande, 
bröstkörtelcellerna mognar i takt med bröstens tillväxt. Dessa celler har mindre benägenhet 
att dela sig och utsättas för skadlig mutation. Det finns faktorer som talar för att amning 
skulle kunna skydda kvinnan mot bröstcancer. Anledningen är att bröstkörtelcellerna 
mognar ytterligare och menstruationen skjuts upp och därmed könshormonernas påverkan 
på kroppen (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst, & Hall, 2007).  
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Det finns ett samband mellan bröstcancer och alkohol och ju tidigare i livet kvinnan börjar 
dricka alkohol desto större risk medför det att utveckla bröstcancer. Vad gäller sambandet 
mellan vikt och bröstcancer har ett högt BMI (body mass index) före klimakteriet en 
skyddande effekt mot bröstcancer medan ett högt BMI efter klimakteriet i stället ökar 
risken (Bergh et. al., 2007). 

Undersökningar  
Vikten av självundersökning kan inte nog poängteras eftersom kvinnor som regelbundet 
undersöker sina bröst lättare upptäcker förändringar. För att kunna ställa diagnosen 
bröstcancer krävs dock vidare undersökningar. Vanligtvis kombineras klinisk 
undersökning, mammografi/ultraljud samt undersökning av celler från tumören för att 
kunna fastställa en säker diagnos (Cancerfonden, 2007). Enligt Järhult och Offenbartl 
(2002) är kirurgi den vanligaste behandlingen vid bröstcancer. Ända fram till 60-talet var 
total mastektomi standardoperationen vilket innebar att man tog bort hela bröstet, 
bröstmuskeln samt utrymde intilliggande lymfkörtlar.  

Behandlingar och biverkningar 
I dag har man frångått total mastektomi och väljer i de flesta fall att enbart ta bort den del 
av bröstet där tumören finns. Kompletterande behandling, vid borttagande av en mindre del 
av bröstet, brukar ges i form av strålbehandling. Detta görs för att oskadliggöra små 
cancerförändringar eller förstadier till cancer som kan finnas i den del av bröstet som 
lämnats kvar. Ibland strålas enbart operationsområdet och de lymfkörtlar som finns i 
närheten, men i vissa fall behövs ingen strålbehandling alls. Vid större tumörer tas hela 
bröstet bort samt intilliggande lymfkörtlar (Cancerfonden, 2007).  
 
En del former av bröstcancer är beroende av det kvinnliga könshormonet östrogen för att 
kunna utvecklas. Om så är fallet kan tumören hämmas med läkemedel som blockerar 
östrogenets effekter, så kallade antihormoner. Biverkningar brukar likna klimakteriebesvär 
där kvinnan drabbas av blodvallningar, svettningar samt sköra slemhinnor i underlivet. 
Dessa biverkningar brukar dock lindras på sikt (Cancerfonden, 2007). En utav de 
vanligaste antihormonerna som används i dag är Tamoxifen. Tamoxifenbehandlingen är ett 
väl etablerat hormonpreparat som använts under de senaste 30 åren. Långvarig behandling 
innebär en ökad risk att drabbas av cancer i livmodern. Behandling med 
Aromatashämmare, som är ett annat hormonpreparat, används främst till kvinnor som inte 
längre menstruerar. Behandlingen ger ofta markanta biverkningar från leder, muskler och 
senfästen. Aromatashämmare minskar dessutom östrogen i blodet vilket leder till en ökad 
urkalkning av skelettet (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst, & Hall, 2007).  
 
Cellhämmande läkemedel, så kallad cytostatika, används mot vissa former av bröstcancer 
både för att undvika återfall samt spridning. Cytostatikabehandling krymper tumören och 
brukar vanligtvis pågå i fem månader efter operationen. Ett utav de vanligaste problemen 
med cytostatikabehandling var tidigare kraftigt illamående och kräkningar. I dag ges dock 
höga doser av så kallade seritoninreceptorblockerare för att lindra illamåendet. En annan 
ofrånkomlig biverkning är att kvinnan drabbas av total hårförlust. Detta upplevs många 
gånger som mycket traumatiskt, men vanligtvis växer håret tillbaka efter behandlingen. 
Cytostatika påverkar även benmärgen och därmed de vita och röda blodkropparna. 
Påverkan på blodkropparna leder till att blodets förmåga att levras och transportera syre 
försämras. Även immunförsvaret försvagas vilket innebär en ökad risk att drabbas av 
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infektioner. Minskning av produktionen av röda blodkroppar leder till blodbrist och 
symtomen visar sig som trötthet och andfåddhet. En annan biverkning till följd av 
cytostatikabehandling är att menstruationen upphör, men för kvinnor under 35 år brukar 
den oftast komma tillbaka efter avslutad behandling. Många kvinnor upplever detta som 
psykiskt påfrestande och det kan leda till känslor av sorg och saknad (Bergh, Brandberg, 
Ernberg, Frisell, Fürst, & Hall, 2007).  
 
Det är inte ovanligt att cancersjuka drabbas av så kallad fatigue. Fatigue innebär känslor av 
trötthet, svaghet och minskad energi och det kan kännas fysiskt omöjligt att genomföra 
aktiviteter på grund av tröttheten. Tillståndet leder ofta till en försämrad livskvalité och kan 
bero på flera olika orsaker, såsom cytostatika- och strålbehandling, blodbrist, aptitlöshet, 
sömnsvårigheter och depression. Den psykiska påfrestningen av själva behandlingen samt 
oro inför framtiden kan också ha betydelse. Fatigue är ett vanligt symtom vid bröstcancer 
och tillståndet som kan sitta i flera år efter avslutad behandling (Bergh et. al., 2007).  

Omvårdnad 

Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 
dennes arbete, oavsett verksamhetsområde eller vårdform, präglas av ett etiskt 
förhållningssätt. Vidare ska arbetet bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och 
utföras enligt gällande författningar samt övriga riktlinjer. Det krävs att som sjuksköterska 
vara uppmärksam på patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, både psykiskt, 
fysiskt, andligt, kulturellt och socialt. Sjuksköterskan ska också ha förmåga att 
uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som 
möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder.  

Lidande  
Enligt Eriksson (1995) är lidandet en oundviklig del av det mänskliga livet. Lidande är, i 
förhållande till själva vård- och omsorgssituationen, förknippat med sjukdom och 
behandling. Det kan visas i form av fysisk smärta, andligt, själsligt samt existentiellt 
lidande. Vårdpersonalens uppgift består av att eliminera onödigt lidande, förorsakat av 
vårdpersonalen själv samt att lindra lidande när det är oundvikligt. 
 
Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) belyser patientens lidande vid 
mötet med vårdpersonal. Flertalet av kvinnorna i studien upplevde många gånger att de 
inte blev sedda som människa utan snarare som en diagnos, ett nummer. Vårdpersonalen 
upplevdes, av kvinnorna, många gånger mer intresserade av att bota den del av kroppen 
som var drabbad av cancer än att se helheten. De visade sällan intresse för kvinnornas 
existentiella situation utan hänvisades istället vidare till psykologer, terapeuter och 
liknande. På grund av bristen på mentalt stöd upplevde kvinnorna känslor av skam för sitt 
mentala lidande. Enligt Eriksson (1993) tär lidandet på människans värdighet. Varje gång 
en människa lider känner hon sig kränkt. Denna känsla av kränkning leder ofta till att 
människan inte talar om sitt lidande, speciellt när hon är mitt uppe i lidandet. En lidande 
människa är djupt olycklig och känner sig skamsen över att vara det. Ett försök att se 
mening med sitt lidande är ett sätt för sig själv att bekräfta sin värdighet. Mötet med en 
lidande människa och försöket att dela hennes lidande, förutsätter största finkänslighet. En 
lidande människa måste få bekräftelse på sin värdighet. 
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Stöd och information från vårdpersonal 
Hill och White (2008) menar att behovet av stöd och information är viktigt för kvinnor 
som får diagnosen bröstcancer. De behöver få ärliga och raka svar på frågor angående 
prognos, förlopp och hur deras behandling kommer att se ut. Kovero och Tykkä (2002) 
framhäver i sin studie att kvinnorna även bör få information om alternativa 
behandlingsmetoder. Sægrov och Halding (2004) menar i deras studie att korrekt 
information avseende diagnos och behandling tillfredställde alla kvinnor. Viss brist 
förekom dock kring ingivande av hopp. Vissa kvinnor fick beskedet av läkare på 
läkarmottagning och andra via telefon eller brev. Hälften av kvinnorna, i Kovero och 
Tykkä’s studie från 2002, upplevde att de fick stöd och positivt bemötande från 
vårdpersonal men lika många uppgav motsatsen.  
 
Det är utan tvekan mycket viktigt att läkaren som ger beskedet om bröstcancer är 
välutbildad i konsten att kommunicera. Det är kanske ännu viktigare att vårdpersonalen 
visar tillgänglighet, tillmötesgång, personlighet och hängivenhet gentemot kvinnan. Fokus 
måste läggas på kommunikationens betydelse för att utveckla relationen och på så vis 
minska kvinnans utsatthet. Vårdpersonalens uppgift kan inte bara inriktas på att leverera 
information då kvinnans perspektiv är mer än att bara ta emot information. Det måste 
finnas en atmosfär av samhörighet, stöttning och en personlig ton i själva bemötandet. 
Vikten av att kvinnan känner sig välkomnad, igenkänd och slipper väntetider är mycket 
stor (Salander, 2003). 

Att drabbas av cancer 

Diagnosen cancer kan leda till många känslor för patienten och hur patienter reagerar på 
beskedet kan bero på vad man bär på för erfarenheter och upplevelser. Det har även 
betydelse på vilket sätt beskedet ges. Det är inte ovanligt att drabbas av en kris där man 
känner sorg, förvirring, rädsla, ilska och även apati (Kovero & Tykkä, 2002; Westman, 
Bergenmar & Andersson, 2006). Enligt Strang (2004) delas en kris in i fem faser där chock 
benämns som den första. Chocken kan sitta i flera timmar, dagar eller veckor och patienten 
kan känna sig helt avskärmad från omgivningen. Utåt sett kan patienten verka lugn men 
inombords råder ofta kaos. Efter chocken följer reaktionen vilket är en fas med mycket 
omtumlande känslor. Overklighetskänslor förekommer ofta och två typer av reaktioner kan 
urskiljas. Dels är det den rationella reaktionen där patienten verkar lugn och samlad, där 
delaktighet i behandlingen känns viktigt och hjälper till att hålla känslorna i styr. Dels kan 
patienten reagera känsloladdat med gråt, ilska, rädsla och trötthet och det kan vara svårt att 
ta in information utifrån. Då patienten tagit sig igenom reaktionsfasen följer 
realitetsanpassningsfasen. Denna fas inleds ofta i samband med behandlingen. Patienterna 
börjar förstå situationen och struktur och rutiner börjar växa fram. Därefter följer 
bearbetningsfasen vilken brukar börja då behandlingen avslutats och det är dags att återgå 
till vardagen. Sjukdomens innebörd börjar klarna och minsta kroppsliga besvär kan skapa 
rädsla för patienten.  Den sista krisfasen är nyorienteringsfasen. Denna handlar just om att 
nyorienteras och återgå till vardagslivet även om livet för patienten och dennes familj inte 
blir som det en gång var. Kriserna kan komma i flera omgångar och inte nödvändigtvis i 
den ordning som beskrivits (a. a.). 
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Prognos 

I dagsläget lever över 60 000 kvinnor i Sverige efter att ha blivit behandlade för 
bröstcancer. Ungefär 75 av 100 lever längre än 10 år efter att diagnosen blivit ställd. 
Kvinnor under 40 år drabbas sällan av bröstcancer men från 40 år och uppåt blir 
sjukdomen allt vanligare. Av de kvinnor som får diagnosen är hälften under 65 år. Under 
de senaste 40 åren har bröstcancerdiagnoserna mer än fördubblats. Anledningen till detta är 
dels att befolkningen lever allt längre och dels på grund av mammografiscreeningen, som 
började användas i mitten av 1970-talet. Kvinnor med diagnostiserad bröstcancer, som 
lever längre än fem år, har från mitten av 1960-talet till mitten av 1990-talet ökat från 
65 till 84 procent (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Bakgrunden till den förbättrade prognosen är de olika behandlingsmetoderna samt nya 
förebyggande behandlingar. Dessutom är kvinnor i dag mer medvetna om symtomen vilket 
gör att de söker läkare tidigare och är noga med att gå på mammografiscreeningar. Dessa 
faktorer spelar alla stor roll till den förbättrade överlevnaden (Bergh, Brandberg, Ernberg, 
Frisell, Fürst, & Hall, 2007).  

PROBLEMFORMULERING 

I takt med att överlevnaden vid bröstcancer ständigt ökar befarar vi att kvinnors situation i 
samband med sjukdomen inte längre tas på lika stort allvar. Trots att prognosen är god 
innebär bröstcancer fortfarande att kvinnans existens blir hotad och att processen av 
undersökningar och behandlingar många gånger leder till lidande. Det är viktigt för 
vårdpersonal att inte glömma bort det själsliga, kroppsliga och sociala lidande som drabbar 
kvinnan. Vi anser därför att det är angeläget att skapa en samlad bild av kvinnors 
upplevelser av att leva med sjukdomen bröstcancer för att kunna planera och genomföra 
adekvat omvårdnad efter hennes behov.  

Frågeställningar 

• Hur upplever kvinnorna den situation som sjukdomen för med sig? 
• Hur upplever kvinnorna bemötandet från vårdpersonalen? 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa hur kvinnor med diagnosen bröstcancer upplever sin 
livssituation. 
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METOD 

Val av metod 

Friberg (2006) menar att en litteraturöversikt kartlägger kunskapsläget inom ett valt 
område. Det innebär att ta reda på vad som studerats inom befintlig forskning och vilka 
metoder samt teoretiska utgångspunkter som använts. Litteraturen kvalitetsgranskas för att 
sedan analyseras vilket leder till ett resultat som beskriver det valda området (se figur 1). 

 
Betydelse för vårdandet 

 
 

Område 1/tema 
Övergripande          Likheter/skillnader i metod 
områden/teman       
formuleras   Område 2/tema      Likheter/skillnader i teori/perspektiv 

 
      Likheter/skillnader i resultat 
Område 3/tema  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Studierna läses avseende likheter och skillnader i t.ex. resultat, teori/persp. metod etc.  
     
 
 
 

o.s.v. 
 
 
 
 
 

 
 
Det andra steget i översikten – att avgränsa till ett 
 urval av studier samt granskning av kvaliteten  
 
 
 
Det första steget – att anlägga ett helikopterperspektiv 
(övergripande beskrivning av vad som finns publicerat på området) 
 
 
 
                    Litteratursökning 

 
 
 

                                       Val av fenomen eller område 
 
Figur 1. Litteraturöversiktens olika steg (Friberg, 2006). 
 

 

 
Studie 1 
 
kvalitativ 

 
Studie 2 
 
kvalitativ 

 
Studie 3 
 
kvalitativ 

 
Studie 4 
 
kvalitativ 
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Friberg (2006) menar vidare att motivet vid en litteraturöversikt är att: Skapa en överblick 
av ett avgränsat område, träna ett strukturerat arbetssätt genom att sammanställa redan 
publicerade forskningsresultat samt att skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning.  

Datainsamling 

Sökord 
Sökningar i databasen CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Help) gjordes med 
sökorden Breast Cancer, Nurse, Patient och Palliative. Nya sökningar i databaserna 
CINAHL och Academic Search Elite gjordes, då med sökorden Breast Cancer, Women, 
Experience, Life och Death. Vid sökningarna användes trunkering samt peer review.  

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt är att artiklarna ska vara internationellt 
erkända och granskade och publicerade mellan år 2000-2008. Artiklarna ska vara av 
kvalitativ ansats därför att det enligt Olsson & Sörensen (2007) alltid finns en strävan efter 
en helhetsförståelse av speciella förhållanden, allt för att bilden av situationen ska bli så 
fullständig som möjligt. Vidare menar de att kvalitativa metoder syftar på att beskriva 
något - upplevelser eller erfarenheter ur människans egen livsvärld (a. a.). Endast de 
artiklar där kvinnor var informanter inkluderades samt artiklar skrivna på engelska och 
som var peer reviewed.   

Exklusionskriterier  
Artiklar av kvantitativ ansats och litteraturgenomgångar exkluderades. Även artiklar av 
kvalitativ ansats som inte beskrev den drabbade kvinnans perspektiv exkluderades samt 
forskning där män var informanter. Artiklar utan abstrakt och som inte fanns tillgängliga i 
fulltext exkluderades också. 
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Tabell 1. Översikt av artikelsökning i databaserna CINAHL och Academic Search Elite 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Använda 
artiklar Datum 

CINAHL Breast cancer 11 502 - - - 1/10 

 
Breast cancer 
and nurs* 

1 444 - - - ” 

 
Breast cancer 
and nurs* and 
patien* 

858 - - - “ 

 

Breast cancer 
and nurs* and 
patien* and 
palliativ* 

14 9 5 2 “ 

Academic 
Search Elite 

Breast cancer 12 416 - - - 16/10 

 
Breast cancer 
and women* 

4 768 - - - “ 

 
Breast cancer 
and women* and 
experienc* 

512 - - - “ 

 

Breast cancer 
and women* and 
experienc* and 
life* 

155 19 7 4 “ 

CINAHL Breast cancer 8 943    21/10 

 
Breast cancer 
and women* 

4 010    “ 

 
Breast cancer 
and women* and 
experienc* 

658    “ 

 

Breast cancer 
and women* and 
experienc* and 
life* 

249    “ 

 

Breast cancer 
and women* and 
experienc* and 
life* and death* 

18 7 3 2 “ 

 

Sekundärsökningar 
Sekundärsökningar gjordes i referenslistorna till de artiklar som valts att användas från 
databaserna CINAHL och Academic Search Elite. Här hittades fem artiklar som beställdes 
på Högskolan i Skövdes Bibliotek. Två av dessa exkluderas då de inte stämde överrens 
med inklusionskriterierna. En av artiklarna som tagits fram genom sekundärsökning var 
publicerad 1996 samt en publicerad 1998. Dessa valdes emellertid att inkluderas då 
innehållet stämde väl överrens med vad som eftersöktes. Sammanfattningsvis valdes tre 
artiklar ut till resultatet efter denna sekundärsökning (se bilaga 1, figur 2). 
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Efter genomsökning i Högskolan i Skövdes DiVA-portal hittades två c-uppsatser som var 
intressanta. Det gjordes en översikt av titlar i dessa referenslistor och där hittades flera 
titlar av intresse. Gemensamt hittades sex artiklar efter sekundärsökning i referenslistorna 
och av dessa exkluderades fem stycken då de inte stämde överrens med syftet. En artikel 
valdes ut att användas till resultatet från c-uppsatserna (se bilaga 1, figur 3). 

Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes, vilket enligt Friberg (2006) innebär att 
artiklarnas kvalitet granskas. För att en studie ska vara kvalitativ krävs att det finns ett 
tydligt formulerat och avgränsat problem, ett klart formulerat syfte och en väl beskriven 
metod. Vid kvalitetsgranskning ska det även framgå hur data analyseras, vad resultatet 
visar samt hur författarna tolkar detta. Ett etiskt resonemang och en metoddiskussion ska 
framföras. Samtliga artiklar granskades noggrant utefter dessa kriterier. 

Analysmetod 

Avsikten med en litteraturöversikt är att ta reda på befintlig forskning inom ett visst 
kunskapsområde för att få en uppfattning om vad som tidigare har studerats. 
Litteraturöversikten har genomförts i olika steg, baserade på Fribergs (2006) tre steg för 
analysering av studier. Första steget innebar att välja ett område och därefter gjordes en 
litteratursökning inom det valda området som granskades i sin helhet. I det andra steget 
avgränsades området mot ett mindre område med utgångspunkt i problemformuleringen. 
Detta skedde med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. De valda artiklarna 
kopierades så att samtliga hade varsitt exemplar. Artiklarna numrerades slumpmässigt med 
siffrorna 1-12. Därefter läste vi var och en, enskilt igenom samtliga artiklar flera gånger, i 
syfte att skapa en egen förståelse för innehållet i varje artikel. Vid genomläsningen gjordes 
färgmarkeringar av meningsbärande enheter, kommentarer samt korta sammanfattningar 
av varje artikels innehåll. Genomläsningen gjordes på varsitt håll i respektive hem för att 
uppnå största möjliga lugn och arbetsro. Fokus lades på varje artikels syfte och resultat. 
Därefter träffades vi för att presentera våra egna tolkningar kring innehållet i varje artikel. 
Genom att ta del av varandras tolkningar fick vi en djupare förståelse för innehållets 
betydelse. Tredje steget innebar att skillnader och likheter diskuterades och 
sammanställdes. Det blev i detta skede tydligt att likheterna i artiklarna bildade 
övergripande områden. De meningsbärande enheter vi fann i artiklarna sorterades därefter 
in under dessa områden. Ur dessa områden växte tre huvudteman med tillhörande 
underteman fram. Dessa teman och underteman utgör tillsammans resultatet. 

Etiska aspekter 

Vid utarbetandet av denna litteraturöversikt tas hänsyn till Medicinska Forskningsrådets 
(2000) etiska riktlinjer som bland annat innebär att det, vid sammanställning av befintlig 
forskning och litteratur, är av stor vikt att inte förvränga forskningsprocessen, inte plagiera, 
stjäla eller fabricera data. Inhämtat material från andra forskare får inte bearbetas utan 
angivande av källa. Valda artiklar till denna litteraturöversikts resultat har granskats och 
samtliga tar hänsyn till etiska aspekter. 
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RESULTAT 

Resultatet baseras på tolv vetenskapliga artiklar (se bilaga 2). Tre teman, med tillhörande 
underteman, växte fram. Huvudtemana är: Förvandlas från frisk till sjuk, Existentiella 
förändringar samt Bemötandet från vårdpersonalen.  
 
Tabell 2. Tabell över teman i resultatartiklarna 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Förvandlas från frisk till 
sjuk 

   
     

 
   

Upplevelser vid beskedet X  X      X    

Betydelsen av kvinnors 
inställning till diagnosen  

      X  X 
   

Existentiella förändringar              

Upplevelser av det förändrade 
Jaget  

X  X   X X  X   X 

Upplevelser kring ett 
förändrat livsperspektiv 

X  X X X X X X   X X 

Upplevelser och känslor inför 
döden 

 X   X   X  X X X 

Bemötandet från 
vårdpersonalen 

            

Positivt   X  X  X  X   X 

Negativt X X X    X     X 

Förvandlas från frisk till sjuk 

Upplevelser vid beskedet 
När en kvinna upptäcker en knöl i bröstet genererar detta ofta i en kaskad av känslor och 
en direkt känsla av att vilja söka professionell hjälp. Då bröstcancer upptäcks under en 
rutinkontroll i samband med mammografi är det vanligt att kvinnan hamnar i chock och får 
känslan av att hela livet vänds upp och ned. När de kastas in i processen av operation, 
strålbehandling och cellgifter leder det många gånger till en existentiell kris och rädsla för 
vad som väntar dem. Livet ändras plötsligt och kvinnorna känner att de förvandlats från 
friska till sjuka över bara en natt. Känslan av att ha drabbats av något som endast händer 
andra är vanligt. Kvinnor som tidigare varit friska och tagit väl hand om sig själva och sin 
kropp kan känna ilska och orättvisa över att deras kroppar har svikit dem (1, 3, 9). 
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I have always eaten well and exercised. I believe in wellness 
and disease prevention. Now, here I am. I thought you would 
feel a lump, or your doctor would. This mammogram was 
supposed to be routine (Boehmke et. al., 2006, s. 1123). 

 
Stöd från familj och vänner i detta inledande skede är oerhört viktigt för kvinnorna. Många 
upplever det dock svårt att berätta för omgivningen att de drabbats av bröstcancer (3, 9). 
 
(Boehmke et. al., 2006; Cohen et. al., 1998; Perreult et. al., 2005). 

Betydelsen av kvinnors inställning till diagnosen 
Hur kvinnor möter och hanterar att få diagnosen bröstcancer ser olika ut. De som närmar 
sig och tar till sig beskedet på ett positivt sätt tacklar sjukdomen bättre än de som har en 
negativ inställning. Kvinnor som ser sig själva som en kämpe klarar ofta av att ta hand om 
både familj och arbete. De ser sjukdomen som ett hinder de måste ta sig förbi och är fast 
beslutna över att klara av det. Unga kvinnor uppger att de måste kämpa för deras barns 
skull och att det är familjen som motiverar. Stöd från familjen anses vara av högsta 
betydelse för kvinnans kamp. Kvinnor som har erfarenheter av cancer från nära släktingar 
har också ha en positiv inställning till kampen då processen av behandling och 
tillfrisknande är bekant för dem (7, 9). 
 
Vissa kvinnor bemöter diagnos och behandling med en negativ inställning och detta är 
vanligare hos de utan någon familjehistoria av cancer. Kvinnorna stannar kvar i ett tillstånd 
av chock och tvivel. Många upplever att de är immobila och att tankarna kring cancern 
ständigt gör sig påminda. Kvinnor som tacklar diagnosen negativt upplever svårare 
symtom och flera biverkningar än de som bemöter den positivt. Dessa saknar dessutom 
många gånger stöd från familj och vänner och upplever att personer i deras omgivning drar 
sig undan (7, 9). 
 
(Boehmke et. al., 2006; Landmark et. al., 2002). 

Existentiella förändringar 

Upplevelser av det förändrade Jaget 
Kvinnor som lever med diagnosen bröstcancer tvingas gå igenom en tid med mycket tvivel 
och lidande. Det är en resa in i det okända som orsakar känslor som osäkerhet, ängslan och 
lidande. För många kan lidandet vara både fysiskt och psykiskt och hänger ofta samman 
med behandlingen. Många kvinnor upplever att självförtroendet och självkänslan påverkas 
då kroppen förändras vilket kan innebära en känsla av förlorad helhet. Kvinnor som måste 
operera bort hela eller delar av sitt bröst upplever känslor av förnedring och förlorad 
identitet. De ärr som uppstår i samband med operationen har många svårt att förlika sig 
med. Kroppen blir obekant för dem och det tar lång tid innan de känner igen sin spegelbild 
vilket får många kvinnor att fundera på om de kommer att bli sig själva igen. De som har 
levt med bröstprotes upplever det ofta tungt och besvärande. Proteserna blir varma och 
kläderna passar inte som tidigare. Under behandlingen av bröstcancer påverkas hela 
kvinnan och energin och kapaciteten försvinner och de känner frustration över att inte 
längre klara av att utföra vardagliga sysslor (1, 3, 9, 12). 
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Kvinnor har ett behov att finnas som ett stöd för sin familj och känslan av att vara 
otillräcklig är stor. Humörsvängningar påverkar känslan av otillräcklighet gentemot sin 
familj och det är ofta kvinnans partner som får ta emot det skiftande humöret. 
Cancersmärta, fatigue, tidig menopaus och andra biverkningar av behandlingen bidrar till 
att kvinnan inte känner igen sig själv och känslan av att inte få möjlighet till ett långt liv 
infinner sig. Tidig menopaus innebär lidande för många och framför allt för unga kvinnor. 
Det innebär att de känner sig gamla och oroar sig ofta för att kroppen inte kommer att 
fungera som vanligt igen. Fatigue upplevs väldigt besvärande och den plötsliga tröttheten 
och sömnsvårigheten påverkar vardagen negativt. Kvinnans bild av sig själv förändras vid 
hårförlust, helheten försvinner och även när håret börjar växa ut igen så finns tvivlen kvar 
på vem hon är (1, 6, 9, 12). 
 

I lost not only my hair, but my eyelashes, eyebrows, pubic 
hair, and nasal hairs. My best description is I felt like 
someone took a big eraser and erased me. I look in the mirror 
and say, “Who are you? What happened to you?” I don’t 
think the person in the mirror is me. I don’t look the same. 
Everything has changed. My hair and my skin are different. 
Even my nails are weird. I’ll never be the same person again. 
I will always be different (Boehmke,. 2006, s.1121). 

 
En betydelsefull faktor för att kunna hitta sig själv igen är att komma tillbaka till sitt 
arbete. Det är inte bara den ekonomiska fördelen av att arbeta som är av betydelse för 
kvinnorna utan framför allt innebär det en möjlighet till att återuppbygga självförtroendet. 
Kvinnorna ser det dessutom som en viktig och meningsfull social aktivitet och ger dem 
möjlighet att för en stund fokusera på något annat än den annars så överhängande 
sjukdomen (7). 
 
(Arman et. al., 2001; Boehmke et. al., 2006; Cohen et. al., 1998; Landmark et. al., 2002; 
Nelson, 1996; Perreult et. al., 2005). 

Upplevelser kring ett ändrat livsperspektiv 
Bröstcancer leder många gånger till en ändrad syn på livet. Kvinnorna fokuserar på det 
som känns viktigt i livet, i stället för att ödsla energi på det som är mindre viktigt. 
Vetskapen om att sjukdomen kan leda till döden får många kvinnor att inse vad de borde 
prioritera och det tvingar dem att ta tag i saker som de skjutit på framtiden. Diagnosen kan 
fungera som en alarmklocka och kvinnor upplever känslan av att de måste ta tillvara på 
den tid de har kvar. Denna känsla kan leda till att acceptera det som inte går att ändra på, 
att förlåta personer som sårat dem samt att ömt vårda relationen till dem de älskar.  
Etablering av sunda förhållanden och relationer till andra blir nödvändigt. De flesta 
kvinnor upplever att det är just relationer till andra som blir det viktiga i livet och det som 
får dem att kämpa mot sjukdomen. Relationer har en central roll i hanteringen av 
bröstcancer. Kvinnornas hantering av sjukdomen underlättas om de får emotionellt och 
praktiskt stöd samt information. Brist på något utav detta leder till motsatt effekt. 
Förhållanden kan växa djupare och starkare men sjukdomen kan även leda till att 
förhållanden avslutas (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12). 

 



14 
 

We see each other more clearly now. It has always been good 
but now it’s better, it is more on my conditions now (Arman 
et. al., 2001, s.196). 

 
Samt motsatsen: 
 

I feel that my health and my life situation depend on how I 
respect what I want and myself. That is why I changed my 
entire life situation. I divorced my husband, and I started a 
new life as an artist (Pryds Jensen et. al., 2000, s. 8). 

 
Kvinnorna uppger att de blir mer selektiva i valet av vem de umgås med och väljer att 
lägga tid på. Vissa upplever att de insett vilka relationer som betyder något för dem. Några 
av de vänner de trodde skulle ställa upp och finnas där för dem har försvunnit, vilket tros 
bero på rädsla och okunskap om vad sjukdomen innebär. Detta leder till många frågor och 
känslor av besvikelse och depression. Även motsatsen kan visas, där stöd från oväntat håll 
kan leda till fördjupade relationer (3, 6, 8). 
 
Många kvinnor tackar sjukdomen eftersom de, tack vare den, förstår meningen med livet 
och vad som är viktigt. Materialistiska saker, status och andra människors krav blir genast 
mindre betydelsefulla. I stället börjar många att lyssna mer till sig själva och lära sig att 
säga nej. Familj och vänner sätts i det främsta rummet men även närheten till naturen 
uppges vara en källa till mening. Mer tid åt att njuta av det goda i livet är viktigt, där 
kultur, kreativitet och nöjen anses vara bidragande faktorer (5, 6, 8, 11, 12). 
 
Vissa kvinnor får kontakt med sin spirituella sida och kontakten med religionen och Gud 
kan fungera som ett stöd. Andra upplever att religionen inte är en viktig del av livet och 
menar att sjukdomen inte förändrat deras syn kring detta (1, 5, 6, 11, 12). 
 
(Arman et. al., 2001; Arman et. al., 2002; Cohen et. al., 1998; Johansson et. al., 2003; 
Landmark et. al., 2001; Landmark et. al., 2002; Nelson, 1996; Perreult et. al., 2005; Pryds 
Jensen et. al., 2000). 

Upplevelser och känslor inför döden 
Döden är något alla kvinnor är oroade över, både i relation till den egna döden och tanken 
på att skiljas från sina nära och kära. Diagnosen bröstcancer för automatiskt med sig tankar 
kring döden och leder till känslor som osäkerhet, oro, ilska och rädsla. Kvinnorna upplever 
att deras existens är hotad och viljan att fortsätta leva blir central. Framtiden är hotad vilket 
kan leda till att vissa kvinnor finner en styrka inom sig som de inte visste fanns och blir 
fast beslutna att bekämpa cancern och därmed skydda sig själva från döden (2, 5, 8, 10, 11, 
12). 
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Kvinnorna upplever att de värderar sin tid annorlunda och att ställas inför sin egen död ger 
ofta mer energi åt att leva i nuet och göra det de tycker om. På detta vis upplever de att de 
ångrar färre saker i livet och känner sig mer redo att dö samtidigt som det är svårt att 
acceptera döden. Kvinnorna känner ett stort behov av att sörja att de inte kommer att få se 
sina barn och barnbarn växa upp. De sörjer även att inte få möta ålderdomen tillsammans 
med sin make (2, 5, 10, 12). 
 

I felt my whole life tumble down. I am scared of not being able 
to see my children grow up; scared of leaving my husband 
behind to raise the children. It’s unfair, so I’m very angry; it 
[the metastatic diagnosis] made me mad (Chunlestskul et. al., 
2008a, s. 9). 
 

Kvinnor som förbereder sig inför döden ser det som en stor uppgift att lätta på familjens 
bördor och de använder olika strategier för att möta och ta itu med döden. De förbereder 
sig genom att skriva testamente och arrangera begravningen och vissa kvinnor finner det 
viktigt att prata med familj och anhöriga om framtiden. Det känns viktigt att veta att 
familjen kommer att klara sig efter att de har gått bort. Kvinnor förbereder familjen genom 
att prata, få professionell hjälp, skriva, undervisa andra samt delegera ansvar för att på så 
sätt släppa taget. För många kvinnor är det viktigt att få prata om sin rädsla inför att dö och 
för att kunna ta itu med den rädsla och oro som döden för med sig. Genom att prata med 
familjen om döden förbereder de inte bara dem utan även sig själva (2, 10, 12). 
 

I talk to my kids about my death and my preparation for it. I 
need to keep doing that. I need to make sure that they 
understand… I have to make talking about it a part of life… I 
felt relieved after I had the last conversation with my kids last 
week. I have more faith in their abilities to go on without me. 
This is something I need to keep doing. It is the best 
preparation for me and for them (Chunlestskul et. al., 2008a, 
s. 10). 
 

Professionell hjälp och att skriva dagböcker till sina barn är strategier som vissa kvinnor 
använder sig av. Stöd från andra är till stor hjälp och många kvinnor får detta stöd från så 
kallade stödgrupper. Stödgrupper hjälper många att inse att de inte är ensamma om 
känslorna kring döden och kan även fungera stimulerande i förberedelserna inför 
framtiden. Å andra sidan kan stödgrupper innebära negativa känslor för vissa då mötet med 
kvinnor i samma situation påminner dem om deras osäkra framtid (2, 10). 
 
För många är döden ett känsligt ämne och vissa kvinnor upplever att omgivningen kan ha 
svårt att bemöta dem. Döden provocerar fram svåra känslor och kvinnor känner svårigheter 
och frustration över att inte få prata om den. Många anser att ämnet är tabu och vet inte hur 
de ska reagera. Omgivningens reaktioner och bemötande innebär lidande för kvinnorna och 
många upplever det mycket svårt att vara tvungna att dölja sina tankar och känslor, särskilt 
inför sin partner. Vissa kvinnor valde att undvika ämnet då de upplevde att närstående hade 
svårare att återhämta sig efter samtalet än de själva hade (2). 
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I come from a family that doesn’t talk about personal things… 
I think it is very stressful if we don’t talk about my death and 
my feelings… It’s very frustrating to do when my family 
doesn’t want to talk about it (Chunlestskul et. al., 2008b, s. 
19). 

 
(Arman et. al., 2002; Chunlestskul et. al., 2008a; Chunlestskul et. al., 2008b; Landmark et. 
al., 2001; Nelson, 1996; Pryds Jensen et. al., 2000). 
 
Bemötandet från vårdpersonalen 

Positiva upplevelser 
Sjuksköterskan har en mycket viktig roll i teamet kring den bröstcancersjuka kvinnan. 
Många upplever sjuksköterskan som mycket förstående och sympatisk. En del kvinnor blir 
i samband med sin cancersjukdom religiösa, andra tar hjälp av den stöttande 
sjuksköterskan (3, 5, 12). 
 

I remember a nurse who was always there for me. We talked 
about essential things while she rubbed my feet. She was 
trustful and she could infuse life in me. She approached me 
with a kind of greater love, a love to mankind that you would 
call luminous. There is a lack of love to mankind in the health 
care system today, and I think it is the most important part of 
the health care (Pryds Jensen et. al., 2000, s. 10). 

 
De kvinnor som lever med bröstcancer upplever stödet från familjen, vårdpersonal och 
stödgrupper som mest värdefullt. Informationen, som vårdpersonalen kan ge, om att det 
finns speciella stödgrupper leder till att många faktiskt väljer att aktivt delta. I stödgruppen 
träffas kvinnor som befinner sig i samma situation och de får möjlighet att stötta varandra 
samt tala om sina upplevelser och erfarenheter. Kvinnorna uppmuntrar varandra och just 
denna samhörighet värderas högt. Stödgrupperna erbjuder även goda möjligheter till 
information, råd och familjerådgivning (3, 7, 12). 
 

…an enormous help. Some of the women have had such 
terrible needs for treatment. They have not only had surgery, 
they have had chemotherapy, they have had radiation and 
bone marrow transplant, which is very serious. Through it all 
they have shown enormous courage and humour, and I cannot 
say enough nice things about them. They make you laugh… 
One reason I keep coming to the group was not because I 
think I need the group, but I might be able to encourage 
someone else. I got so much encouragement. I feel that I can 
do that (Cohen et. al., 1998, s. 837). 

 
Kvinnor behöver få känna att de står i centrum både preoperativt och postoperativt. I 
situationer där framtiden är oförutsägbar är vikten av att bli sedd som en individ extra 
viktig. Meningsfulla samtal ger både stöd och uppmuntran och här spelar sjuksköterskan 
en viktig roll. Kvinnor vill bli behandlade individuellt på ett kärleksfullt sätt och de menar 
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att säkerheten och tryggheten finns i vårdandet av sjukhuspersonalen. Kvinnorna uttrycker 
att det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar och svarar på frågor även om det inte finns 
något definitivt svar att ge. Vikten av exakt information, likaså sanningen oavsett om den 
är bra eller dålig, är oerhört värdefull för de flesta kvinnor. Dessutom är vetskapen om att 
det finns någon som håller ett öga på dem betryggande och lindrar oron, särskilt då 
kvinnan lämnar sjukhuset, efter en behandling, för hemgång (7, 9).  
 
(Boehmke et. al., 2006; Cohen et. al., 1998; Landmark et. al., 2002; Nelson, 1996; Pryds 
Jensen et. al., 2000). 

Negativa upplevelser 
Stödet från vårdpersonalen är inte alltid tillräckligt. Detta bristfälliga stöd kan ge 
konsekvenser som exempelvis en bidragande effekt till att kvinnors sociala isolering ökar. 
Brist på förståelse bland vårdpersonal finns också, enligt bröstcancersjuka kvinnor. Det 
finns en stark vilja av att bli holistiskt vårdade, hellre än att endast bli vårdade för sin 
fysiska sjukdom (1, 2, 7). 
 

I needed to be cared for as a whole person, understanding 
that I’m not just the disease. Helping me to tap my own 
resources by asking questions such as: Do you have any 
support in your family or friends? Do you have someone at 
home that you can talk with? Are you aware of the resources 
that you have right now? Professional care providers should 
be aware of how to point the patients in the right direction, 
making the patients aware of what’s available to them. 
Whether or not the patients want to take advantage of the 
resources, it doesn’t matter (Chunlestskul et. al., 2008b, s. 
20). 

 
En del kvinnor saknar vägledning för att få kontakt med lämpliga stödgrupper. De känner 
att de inte finns någon att prata med som lyssnar och tillåter utrymme för alla sorts tankar 
och känslor. De kvinnor som är döende, till följd av bröstcancern, saknar även 
vårdpersonal att tala om döden med och önskan om ett särskilt program som hjälper dem 
att förbereda sig inför döden finns (2, 3). 
 
Kvinnor upplever bristen av socialt stöd under själva behandlingstiden på sjukhuset som en 
stor börda och påfrestning. De saknar kontinuitet och rutinerna för uppföljning är 
osammanhängande och vissa kvinnor beskriver tiden som en period då de var tvungna att 
stå upp för sig själva och försvara sig. Misstag och oordning bland viktiga papper är i allra 
högsta grad oroande och de önskar ett bättre system för att öka säkerheten för människor 
som befinner sig i en kris. Några kvinnor upplever att de kämpar emot en gigantisk 
organisation där identiteten av varje unik människa, bakom diagnosen, lätt glöms bort (7, 
12). 
 
Osäkerhet skapas då kvinnor gång på gång möts av olika ansikten bland vårdpersonal. En 
fast punkt eller ett bekant ansikte betyder mycket (7). 
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För att kvinnor ska känna hoppfullhet krävs att informationen som ges från vårdpersonal är 
väl balanserad, en balans mellan positiv och negativ information är tvunget. Anledningen 
är att de kvinnor som exempelvis får för mycket information förlorar hoppet och blir 
mycket deprimerade. De som får för lite information blir i stället oroliga och rädda, vilket 
förvandlar hopp till hopplöshet (12). 

  
(Chunlestskul et. al., 2008b; Cohen et. al., 1998; Landmark et. al., 2002; Nelson, 1996; 
Perreult et. al., 2005). 

Resultatsammanfattning 

Kvinnor som får beskedet om att de drabbats av bröstcancer hamnar ofta i en existentiell 
kris. Kvinnans sätt att möta och hantera diagnosen ser olika ut. De som tar beskedet på ett 
positivt sätt tacklar sjukdomen bättre än de som har en negativ inställning till diagnosen. 
På många sätt upplever kvinnan att hon förlorar sig själv och sin identitet, vilket för med 
sig känslor av otillräcklighet, lidande och rädsla. Rädslan inför döden går hand i hand med 
ett förändrat livsperspektiv, då rädslan leder till insikten om att kvinnorna måste ändra på 
sin livssituation. Stödet från anhöriga är mycket viktigt för kvinnan och relationer kan växa 
sig starkare, men kan också leda till splittringar. Vårdpersonalen har en betydande roll i 
vården av dessa kvinnor. Många upplever vårdpersonalen som mycket förstående och 
sympatisk medan andra finner brister i stöd och förståelse. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid den inledande fasen av detta examensarbete hade vi för avsikt att fördjupa oss inom 
den palliativa vården av bröstcancersjuka kvinnor. Genomsökning efter material till detta 
ämne visade dock på bristfällig befintlig forskning varför syftet ändrades. Syftet blev 
således att belysa hur kvinnor med diagnosen bröstcancer upplever sin livssituation. Då vi 
fann flera vetenskapliga artiklar i ämnet valde vi att sammanställa dessa i en 
litteraturöversikt. Analysmetoden som använts i denna studie inspirerades av Fribergs 
(2006) olika faser för genomförandet av en litteraturöversikt (se figur 1). Analysmetoden 
gav oss möjligheten att på ett strukturerat och objektivt sätt arbeta oss fram till valda 
teman. 
 
Då CINAHL innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet och Academic 
Search Elite bland annat också täcker detta område ansåg vi att dessa databaser var 
lämpliga. Sökorden som användes uppfattades som relevanta i förhållande till syftet. Då 
majoriteten av artiklarna påträffades genom sökning anser vi att detta styrker studiens 
resultat. Orden trunkerades från första sökningen vilket, enligt Friberg (2006), leder till att 
databaserna även söker eventuella böjningar på ordet, allt för att bredda sökningen. På 
dessa databaser fanns möjligheten att välja peer review, vilket enligt Polit och Beck (2004) 
innebär att artikeln är granskad av två eller flera experter inom området för att säkerställa 
den vetenskapliga kvaliteten. Kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes och samtliga 
artiklar ansågs vara av god kvalitet. Vi fann artiklar som både var kvalitativa och 
kvantitativa men endast kvalitativa användes i resultatet då det var kvinnornas upplevelser 
vi ville belysa. Vi valde att arbeta med vetenskapliga artiklar istället för självbiografier 
eftersom vi fann ett bredare utbud av material. Engelskan anses numera vara vetenskapens 
officiella språk (Friberg, 2006) varför endast artiklar skrivna på engelska inkluderades.  
 
Genom sökningar i CINAHL och Academic Search Elite fann vi sex artiklar som ansågs 
vara relevanta till syftet. Två artiklar, sedan sökning med inriktning palliativ vård, valdes 
att inkluderas då även de stämde överrens med det nya syftet. Sekundärsökning innebär 
enligt Friberg (2006) att man med hjälp av referenslistor söker efter användbara artiklar. 
Följaktligen gjordes genomgångar av samtliga artiklar för att på så sätt finna ytterligare 
användbart material till resultatet. Sammanfattningsvis valdes tre artiklar ut genom denna 
sekundärsökning. Vi har i efterhand ställt oss kritiska till vårt tillvägagångssätt vid dessa 
sekundärsökningar då valet styrts av titlar och författare. Vi inser att relevanta artiklar kan 
ha förbisetts då vi utifrån titlar ansett att artiklarna inte motsvarat vårt syfte. Trots detta 
anser vi att de artiklar som valdes vid sekundärsökningarna var värdefulla vid 
sammanställandet av resultatet. Två av artiklarna var dock publicerade 1998 samt 1996 och 
stämde alltså inte överrens med våra inklusionskriterier men efter genomläsning av dessa 
artiklar fann vi att vi hade stor nytta av dem i vårt resultat och valde därför att inkludera 
dem.  
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Sida vid sida om sökningar i databaserna gjordes sökningar i Högskolan i Skövdes DiVA-
portal efter uppsatser kring bröstcancersjuka kvinnor. Vi fann två stycken som var av 
intresse och gjorde sekundärsökningar i tillhörande referenslistor. I dessa fann vi flera 
artiklar av intresse, av vilka en inkluderades till resultatet samt flera till bakgrunden. 
Manuella sökningar och genomgångar gjordes i tidskrifterna Vård i Norden, Scandinavian 
Journal of Caring Science, European Journal of Cancer Care och Oncology Nursing 
Forum. Friberg (2006) menar att manuella sökningar efter material kan tillämpas både 
under den inledande informationssökningsfasen samt den egentliga. Många titlar och 
abstrakt lästes igenom. De som var av intresse lästes sedan igenom i fulltext. Resultatet av 
den manuella sökningen gav dock endast material till bakgrunden.  
 
Under genomläsningen av artiklarna valde vi tidigt att läsa på varsitt håll. Vi anser att det 
var positivt att vi fick möjlighet att bilda vår egen tolkning av texten utan att bli påverkade 
av varandra. Negativt var dock saknaden av möjlighet att diskutera artiklarnas innehåll 
med varandra under tiden. Färgmarkeringar, stödord och sammanfattningar hjälpte oss i 
arbetet att komma fram till de meningsbärande enheterna. Formuleringarna av de olika 
temana föll naturligt på plats och det upplevdes inte svårt att hitta täckande och bra 
benämningar på dem. 

Resultatdiskussion 

Vi anser att syftet med vår litteraturöversikt är väl uppfyllt samt att frågeställningarna 
blivit besvarade. Då kvinnor får beskedet om att de drabbats av bröstcancer hamnar de ofta 
i en existentiell kris och det är av största vikt att dessa kvinnor erbjuds professionell hjälp 
för att bearbeta de känslor som uppkommer i samband med beskedet. Närstående spelar 
ofta stor roll för de som drabbas av cancer. Sægrov och Haldings (2004) studie styrker vårt 
resultat som visar att relationen till andra människor har en betydande roll under perioden 
av undersökningar, behandlingar, läkarbesök och liknande. Det är viktigt, och borde vara 
rutin, att någon närstående finns med kvinnan när hon tar emot information från 
vårdpersonal. Anledningen är att det kan vara svårt att ta till sig och uppfatta informationen 
korrekt då kvinnan ofta hamnar i chocktillstånd. Det är även en fördel att kvinnan får så 
mycket relevant information som möjligt, både muntligt och skriftligt.  
 
Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1995) har beskrivit att lidande kan uppstå i olika former, 
såsom fysisk smärta, andligt, själsligt samt existentiellt lidande. Vårt resultat bekräftar 
Katie Erikssons teori då det visar att lidande kan yttra sig både psykiskt och fysiskt i 
samband med behandlingen. Resultatet visar att självförtroendet skadas och kvinnorna 
lider av att de inte längre känner igen sin egen spegelbild. Upplevelsen av att kroppen 
förändras tas upp av flertalet källor (Arman & Backman, 2007; Kovero & Tykkä, 2002; 
Hill & White, 2008; Sægrov & Halding, 2004). För många tar det tid att vänja sig vid 
tanken på att kroppen förändrats och inte längre fungerar som den tidigare gjort. Det är 
viktigt att kvinnorna får information om de biverkningar som kan uppstå eftersom symtom 
som exempelvis svullna armar, trötthet, och hormonella förändringar gör att många känner 
sig begränsade i sitt vardagliga liv. Resultatet visar att information om symtom och 
biverkningar i ett tidigt skede skapar möjlighet för kvinnorna att förbereda sig och bearbeta 
tankarna på vad som väntar dem. Enligt Hill och White (2008) upplever kvinnor, som 
drabbats av bröstcancer och förlorat hela eller delar av sitt bröst, att både dem själva och 
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deras familjer påverkas djupt. Vi vill poängtera att kvinnan framförallt bör prioriteras av 
vårdpersonalen men att de närståendes behov av stöd och information inte får glömmas 
bort då även de blir påverkade av sjukdomen. Kvinnorna känner sig onormala och det 
faktum att både självkänslan och självförtroendet skadas leder till att många drar sig undan 
sociala sammanhang samt blir deprimerade. Få är förberedda på vad det innebär att förlora 
ett bröst och på de känslor som uppstår i samband med operationen. Kvinnorna måste 
anpassa sig till en ny kroppsbild och dessutom omdefiniera vad som är ”normalt”. Hill och 
White’s (2008) studie styrker resultatet som menar att denna omdefinition inte enbart 
handlar om den nya kroppsbilden utan även relationer, livsstil och det egna jaget.  
 
Arman och Backman (2007) menar att existentiella frågor leder till känslor av både 
svaghet och styrka. I vårt resultat framkommer det faktum att kvinnor som ställs inför sin 
egen död tvingas ta itu med sig själva och sin existens. Kvinnorna upplever mycket som 
meningsfullt, framför allt familj och vänner men även aktiviteter, naturen, läsning och 
arbete. En positiv känsla som många kvinnor upplever var att de tar till vara på varje dag, 
känner uppskattning och ödmjukhet inför att få leva och börjar lyssna mer på sig själva och 
sina egna behov. Det är viktigt att vårdpersonalen uppmuntrar kvinnorna att göra det som 
skapar glädje och meningsfullhet. Några kvinnor upplever dock att allt känns meningslöst. 
Tankar kring döden är vanligt förekommande, vilket leder till känslor av rädsla, oro och 
ovisshet. Behovet av att tala om tankar och känslor är stort och här anser vi att 
vårdpersonal kan vara ett viktigt stöd. Stödet från familjen är också betydelsefullt men kan 
även leda till svåra känslor för kvinnorna då de kommer till insikt om att familj och vänner 
också lider. Många väljer att inte ingående diskutera allt som rör sjukdomen med de 
närstående, vilket vi tror beror på att de vill skydda dem. Kvinnorna i Hill och Whites 
studie från 2008 uppgav att flera relationer förändrats sedan de fick diagnosen bröstcancer. 
De menade att flera relationer blev djupare då de delade upplevelser och emotionellt stöd. 
Det är emellanåt flera kvinnor som uppger att de förlorat vänner sedan de fått diagnosen. 
Vännernas avståndstagande antas bero på osäkerhet och rädsla.  
 
Kvinnor har ett stort behov av stöd från vårdpersonal men stödet de får motsvarar inte 
alltid deras förväntningar. Hälften av kvinnorna i Kovero och Tykkäs studie från 2002 
upplevde att de fick stöd från vårdpersonalen medan lika många uppgav motsatsen. Det är 
en prioriteringsfråga och fråga om inställning då det kommer till att ge patienter stöd. Vi är 
väl medvetna om tidsbristen då mycket läggs på administration och dokumentation. Hög 
arbetsbelastning kan också vara en orsak till att det inte finns tillräckligt med tid att ge 
patienterna. Trots det anser vi att den tid som väl läggs på patienterna bör vara av högsta 
kvalité. Vi har förståelse för om osäkerhet finns bland vårdpersonalen då det handlar om 
att bemöta cancersjuka patienter. Det är tillräckligt svårt för kvinnorna att hantera det 
lidande sjukdomen för med sig och de ska inte behöva utsättas för onödigt lidande i form 
av bristfälligt stöd från vårdpersonal. 
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Implikationer 

Vi anser att sjuksköterskor bör påminnas om de krav sjuksköterskan ska uppfylla, oavsett 
vårdform, enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning. Vi kan inte nog poängtera vikten 
av att uppmärksamma kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer och det är viktigt 
att sjuksköterskor har kunskap om hur kvinnornas livssituation förändras. Det skulle därför 
vara av intresse om det gjordes fler studier om kvinnors upplevelser och vi eftersöker 
dessutom studier som beskriver vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter av att vårda 
bröstcancerdrabbade kvinnor
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BILAGA 2 

 Tabell 3: Artiklar som analyserats i resultatet. 
 
Artikel 1 
 
Titel: The experience of suffering as lived by women with breast cancer. 
Författare: Perreault, A., & Fothergill Bourbonnais, F. 
Tidskrift: International Journal of Palliative Nursing, 11(10), 510-519 
Årtal: 2005 
Syfte:  Undersöka upplevelsen av upplevt lidande bland kvinnor med bröstcancer 

Metod: 
Kvalitativ metod baserad på Heidegger’s fenomenlogiska ansats. Öppna 
intervjuer med sex kvinnor. 

Resultat: Kvinnornas berättelser om deras lidande ledde till fem teman, som beskrivs med 
hjälp av fem årstider. De fem årstiderna beskriver känslor kring beskedet, det 
existentiella hotet, rädslan över att återinsjukna samt döden, att gå vidare och till 
slut insikten om meningen med livet och det nya ”Jaget”.  

 
Artikel 2 
 
Titel: 

Lived experiences of Canadian women with metastatic breast cancer in 
preparation for their death: a qualitative study. Part II – Enabing and inhibiting 
factors; the paradox of death preparation 

Författare: Chunlestskul, K., Carlsson, L.E, Koopmans, J.P, & Angen, M.J. 
Tidskrift: Journal of Palliative Care, 24(1), 16-26 
Årtal: 2008 
Syfte: Undersöka essensen av upplevelsen av att förbereda sig inför sin egen död, hos 

kvinnor med bröstcancer. Vänder sig till vårdpersonal med målet att informera 
om vikten av stöd under denna process. 

Metod: Fenomenologisk kvalitativ ansats där fem kvinnor intervjuades vid två tillfällen. 
Resultat: Resultatet visar att flera faktorer spelar stor roll för hur kvinnor klarar av att 

förbereda sig inför sin egen död. Tidigare erfarenheter; möjligheten att få tid för 
sig själv och sina tankar; mötet med andra i liknande situation; samt personliga 
och kulturella attityder mot döden är några exempel på faktorer som belyses i 
studien.  

 

 
 
 
 
 
 

Artikel 3 
 
Titel: Beyond body image: The experience of breast cancer 
Författare: Cohen, M.Z., Kahn, D.L., & Steeves, R.H. 
Tidskrift: Oncology Nursing Forum, 25(1), 835-841 
Årtal: 1998 

Syfte: 
Beskriva den mentala och emotionella effekten av bröstcancerbehandling, med 
fokus på hur kroppen reagerar. 

Metod: 
Innehållsanalys av transkriptioner av öppna intervjuer, av hermeneutisk ansats, 
med 20 kvinnor. 

Resultat: Resultatet visar att kroppen kan uttrycka sig genom tre huvudteman. Nr. 1: som 
symbol eller socialt uttryck där kroppen visar hur kvinnan mår. Nr. 2: kroppen 
som uttryck över hur man är samt nr. 3 där kroppen ger uttryck åt existensen 
vilket i sin tur leder till insikten om döden.  
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Artikel 4 
 
Titel: Breast cancer patients’ experiences of lymphodema 
Författare: Johansson, K., Holmström, H., Nilsson, I., Ingvar, C., Albertsson, M., & Ekdahl, 

C. 
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Science, 17, 35-42 
Årtal: 2003 
Syfte: Studera anställda kvinnors upplevelser av lätt och medelmåttig lymfödem, som 

en följd av bröstcancerbehandling, för att få en djupare förståelse för detta 
fenomen. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med tolv kvinnor. Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats användes för att analysera data. 

Resultat: Det finns flera faktorer som upplevs som problem för kvinnor med lymfödem, 
både praktiskt och psykosocialt. Tre huvudteman växte fram, vilka var: Nr. 1: 
Attityder och reaktioner från människor i deras omgivning, nr. 2: Insikten av att 
leva med en kronisk sjukdom samt nr. 3: Coping, strategier för att hantera 
problem och känslor. 

 
Artikel 5 
 
Titel: 

The meaning of not giving in – Lived experiences among women with breast 
cancer 

Författare: Pryds Jensen, K., Bäck-Pettersson, S., & Segesten, K. 
Tidskrift: Cancer Nursing, 23(1), 6-11 
Årtal: 2000 
Syfte: Undersöka och beskriva meningen med att ”inte ge upp” bland kvinnor med 

bröstcancer. 
Metod: Fenomenologisk metod, av kvalitativ ansats, utvecklad av Giorgi. Intervjuer med 

10 kvinnor.  
Resultat: Intervjuerna resulterade i sex beståndsdelar: acceptera utmaningen att fortsätta 

leva, arbeta aktivt med läkningsprocessen, hitta något viktigt att leva för, öka 
insikten om livet självt, uppleva medvetenhet och undvikelse samt introducera en 
livsförändring. 

 
Artikel 6 
 
Titel: 

Indications of change in life perspective among women with breast cancer 
admitted to complementary care. 

Författare: Arman, M., Rehnsfeldt, A., Carlsson, M., & Hamrin, E. 
Tidskrift: European Journal of Cancer Care, 10, 192-200 
Årtal: 2001 
Syfte: Studera kvinnors upplevda konsekvenser, upplevda orsaker till bröstcancer samt 

att undersöka det som är viktigt för kvinnorna.  
Metod: Semistrukturerade öppna intervjuer, av kvalitativ ansats, med 59 kvinnor som 

gått med på kompletterande behandling av brötcancer. 
Resultat: Resultatet visar att kvinnornas relationer blev djupare, deras självförtroende och 

upplevelse av styrka förbättrades och att de ansåg att deras liv blivit mer berikat. 
Kvinnorna uppgav att de blivit mer sköra och deprimerade vilket upplevdes som 
mycket svårt för dem. Resultatet av studien stödjer det faktum att bröstcancer 
innebär både fördelar och nackdelar för den drabbade. 
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Artikel 7 
 
Titel: Breast cancer and experiences of social support. 
Författare: Landmark, B.T., Strandmark, M., & Wahl, A. 
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring Science, 16, 216-223 
Årtal: 2002 

Syfte: 
Beskriva kvinnornas erfarenheter av socialt stöd, olika dimensioner av socialt 
stöd samt relationen mellan dem. 

Metod: Kvalitativ ansats med djupgående intervjuer av tio kvinnor. 
Resultat: Resultatet delas in i två teman där stöd från närstående och stöd från 

organisationer och institutioner beskrivs. Resultatet visar att kvinnor som drabbas 
av bröstcancer upplever både positivt och negativt stöd från närstående, vänner, 
kollegor samt från organisations- och institutionspersonal. Kvinnor som får 
emotionellt stöd behåller ofta sitt självförtroende och hopp medan de som 
upplever brist på stöd kan göra att kvinnorna blir osäkra och besvikna.  

 
Artikel 8 
 
Titel: Living with breast cancer – a challenge to expansive and creative forces. 
Författare: Arman, M., & Rehnsfeldt, A. 
Tidskrift: European Journal of Cancer Care, 11, 290-296 
Årtal: 2002 
Syfte: Få en djupare förståelse för bröstcancerdrabbade kvinnors livsvärld med fokus på 

ändringar i dennes livsperspektiv.  
Metod: Kvalitativ fenomenologisk metod där fyra kvinnor intervjuats. 
Resultat: Resultatet visar att det fanns en ökad medvetenhet om relationen mellan liv och 

död. De fyra kvinnorna i studien insåg det vackra och det viktiga i livet och 
kände önskan om att få leva efter deras egna värderingar. I de fall detta inte gick 
att uppnå upplevdes frustration  

 
Artikel 9 
 
Titel: The diagnosis of breast cancer – Transition from health to ilness. 
Författare: Boehmke, M.M., & Dickersson, S.S. 
Tidskrift: Oncology Nursing Forum, 33(6), 1121-1127. 
Årtal: 2006 
Syfte: Få djupare förståelse för den allmänna betydelsen och delade upplevelsen som 

kvinnor möter efter att de blivit diagnostiserade med bröstcancer. 
Metod: Sekundär analys av inspelade intervjuer av kvinnor som genomgick sista 

behandlingen av cellgifter. Berättelserna tolkades genom en sju-stegs process av 
hermeneutisk ansats. 

Resultat: Fyra teman växte fram; Nr. 1: Hälsan ändras över en natt. Nr. 2: Radering av det 
forna Jaget. Nr 3: Värdering av sjukdomen samt nr. 4: Att ta sig an framtiden – 
vad händer nu? Resultaten visar att kvinnor upplever en markant förvandling i 
deras liv. Hur de mentalt och emotionellt hanterade sin diagnos påverkade 
upplevelsen av symtom och dess utgång. 

 
Artikel 10 
 
Titel: 

Lived experiences of Canadian women with metastatic breast cancer in 
preparation for their death: A qualitative study . Part I – Preparations and 
consequences. 

Författare: Chunlestskul, K., Carlsson, L.E, Koopmans, J.P, & Angen, M.J. 
Tidskrift: Journal of Palliative Care, 24(1), 5-15 
Årtal: 2008 
Syfte: Beskriva de uppgifter av förberedelse kvinnor mer metastaserad bröstcancer 

tvingas göra inför sin egen död och vilka konsekvenser detta får för kvinnan. 
Metod: Fenomenologisk kvalitativ ansats där fem kvinnor intervjuades vid två tillfällen. 
Resultat: Kvinnorna förberedde inför sin död genom att: erkänna sin sorg; förbereda sig 

mentalt; söka information och stöd; förbereda familjen; och förbereda inför slutet 
på livet. De ökade kontakten med nära och kära och försökte leva lyckligt.  
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Artikel 11 
 
Titel: Living with newly diagnosed breast cancer – The meaning of existential issues.  
Författare: Landmark, B.T., Strandmark, M., & Wahl, A. 
Tidskrift: Cancer Nursing, 24(3), 220-226. 
Årtal: 2001 
Syfte: Få en djupare förståelse för upplevelsen av att leva med bröstcancer och de 

existentiella frågor kvinnorna ställs inför. 
Metod: Kvalitativa öppna frågor baserade på principen i Grounded Theory.  
Resultat: Existentiella frågor är ett centralt fenomen för kvinnors upplevelser. Ett 

huvudtema växte fram; viljan att leva. Detta tema innehöll underteman som tog 
upp förväntningar, att kämpa mot döden, framtiden, religiösa tankar och ökad 
uppskattning för det viktiga i livet. 

 
Artikel 12 
 
Titel: Struggling to gain meaning: Living with the uncertainty of breast cancer 
Författare: Nelson, J.P. 
Tidskrift: Advances in nursing science, 18(3), 59-76. 
Årtal: 1996 
Syfte: Belysa upplevelsen av osäkerhet hos kvinnor som lever med bröstcancer. 
Metod: Två komplimenterande kvalitativa metoder har använts i studien: hermeneutisk 

fenomenologi samt fotografisk hermeneutik. Nio kvinnor intervjuades samtidigt 
som de filmades. 

Resultat: Resultatet består av fem teman som beskriver kvinnans osäkerhet; Nr. 1: 
Oregelbundna ändringar av humöret. Nr. 2: Att förlita sig på stöd genom 
relationer. Nr. 3: Att lära sig nya sätt att vara. Nr. 4: Reflektioner av jaget i 
världen. Nr. 5: Att sätta in osäkerhet i livsperspektivet. 



   
 

 
 


