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_________________________________________________________________________ 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen och i Sverige är 

risken att insjukna innan 75års ålder ca 10 %. Då en individ drabbas av en sjukdom 

förändras livet drastiskt från att vara frisk till att vara sjuk. Ofta innebär en diagnos att hela 

eller delar av bröstet behöver tas bort och detta kompletteras med läkemedel och 

behandlingar. Sjukdom är en subjektiv upplevelse och patienternas upplevelser och 

upplevda lidande grundar sig i känslor relaterat till sin sjukdom och diagnos. En människa 

är därmed så sjuk eller så frisk som den själv känner sig. Sjuksköterskan bör kunna 

uppmärksamma och möta patienternas individuella sjukdomsupplevelser, för att därefter ha 

en möjlighet att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Syftet med 

den här litteraturstudien är att belysa hur kvinnor upplever det att leva med bröstcancer, 

genom att analysera och sammanställa tidigare kvalitativ forskning enligt Fribergs (2006) 

beskrivning av kvalitativa litteraturstudier. Den här studiens resultat beskriver kvinnors 

individuella upplevelser av att leva med bröstcancer. Resultatet är beskrivet i två 

kategorier; lidande och mognad, samt nio subkategorier; hotad självbild, energilöshet, 

menopaus, informationsbehov, obehag och smärta, ensamhet, förstörd framtid samt 

andlighet och inre styrka. Resultatet visar att de individuella upplevelserna speglas av var 

kvinnorna är i sina liv och hur deras livssituationer såg ut innan de fick en fastställd 

diagnos. Resultatet visar dock också att kvinnorna i viss mån blev stärkta av motgångar, 

växte som människor och genom det gjorde omprioriteringar i sina liv. Sjuksköterskans 

fokus i sitt arbete bör därför ligga i att framförallt se kvinnornas individuella upplevelser 

och behov men även att stödja dem i deras bearbetningsprocess att nå inre styrka. 
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Breast cancer is the most common cancer disease among women in the world and the risk 

to get sick in Sweden before the age of 75 is one out of 10. When an individual get stroke 

by a disease life drastically changes from healthy to sick over night. Getting a breast cancer 

diagnosis often means you have to remove part of or the whole breast, and the procedure is 

complimented by treatments and medical products. Living with a disease is a unique 

individual experience and the patient’s experiences of suffering are related to feeling of the 

disease and the diagnosis. That means that a person isn’t sicker than he experiences 

himself to be. To be able to meet a patient’s basic and specific caring needs, the nurse must 

be aware of individual experiences of a disease, which this study result shows. The aim of 

this study is to describe women’s different experiences of living with breast cancer. The 

authors used a qualitative literature method based on Friberg (2006), analysing qualitative 

research and compiling it to a new result. The result shows individual experiences of living 

with breast cancer and it’s described in two categories;  suffering and  maturation and nine 

subcategories; threatened self-image, powerless, menopause, need of information, 

discomfort and pain, loneliness, destroyed future, spirituality and inner strength. As the 

result shows, every individual lived experience of an episode is a mirror of women’s life 

situations and where they were in life before getting a diagnosis. The result also shows that 

women somehow became strengthened through illnesses, grew as human beings and 

therefore reprioritize what’s important in life. The work of a nurse should focus on seeing 

women’s individual experiences and needs and through that support them through their 

coping strategies to reach their inner strength.  
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer för kvinnor i världen (Yarbro, 2003) och 

en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 

2009). Genomsnittsåldern bland dem som får bröstcancer är 60 år och färre än 5 procent är 

yngre än 40 år. År 2007 ställdes 7049 diagnoser hos kvinnor och en av tio kvinnor i 

Sverige riskerar idag att få diagnosen bröstcancer innan 75 års ålder (a.a.). Det visas en 

viss ökningstendens av insjuknande i Sverige (Yarbro, 2003; Ericson & Ericson, 2008). 

Trots det har chansen att överleva och bli helt frisk från sjukdomen ökat de senaste 

årtiondena då den relativa överlevnaden av bröstcancer tio år efter diagnostiseringen kan 

ses som betydligt högre i dag än för fyrtio år sedan. Överlevnaden är cirka 80 % vilket dels 

har sin grund i att allt fler kvinnor upptäcker sin cancer tidigt men också för att 

behandlingsmetoderna har blivit bättre (Socialstyrelsen, 2009). Med tanke på att så många 

kvinnor i Sverige har den här cancerformen och/eller förväntas insjukna i den är det av vikt 

att få ökad kunskap om kvinnornas individuella upplevelser av att leva med en bröstcancer. 

Genom att studera och sammanställa olika kvinnors upplevelser kan möjligheter skapas för 

att erbjuda kvinnorna en bra och humanvetenskaplig vård. 

BAKGRUND 

Bröstcancer hos kvinnan 

2005 var bröstcancer den mest frekventa formen av cancer hos kvinnor i Sverige. En 

cancercell har en förmåga att dela sig själv i evighet då den stimulerar sin egen tillväxt och 

inte är mottaglig för information om att sluta växa. Därmed är den också oförmögen att dö. 

Då de muterade cellerna växer till och delas i alltför snabb takt bildas en sammansatt 

klump av celler i området, en så kallad tumör (Ericson & Ericson 2008). 

 

Bröstcancer utvecklas sannolikt genom ett komplicerat samspel mellan olika faktorer som 

arvsanlag, hormonell påverkan av bröstkörtlarna och livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 

2009). Tidig mensstart och sent klimakterie (menopaus) har visat sig öka risken för att 

insjukna i bröstcancer. Hormoner såsom preventivmedel kan komma att påverka 

bröstcancerns tillväxt (Ericson & Ericson, 2008). Andra riskfaktorer för utveckling av 

bröstcancer är det genetiska arvet. Finns det en förstagradsanhörig som redan har insjuknat 

är det större risk för en individ att utveckla sjukdomen. Om en cancerdiagnos finns hos 

flera släktingar ökar risken ytterligare att drabbas av bröstcancer (Ericson & Ericson, 2008; 

Hamilton, Williams, Skirton & Bowers, 2009).   

 

Det vanligaste sättet att upptäcka cancer i bröstområdet är att en knöl framkommer vid 

palpation av bröstet. Mindre vanliga cancersymptom som kan förekomma är smärta från 

bröstet, att bröstet upplevs större eller att strukturen i huden har förändrats i kombination 

med rodnad (Ericson & Ericson, 2008). Symptom som att en genomskinlig eller blodig 

vätska rinner från bröstvårtan eller utslag på bröstet har också rapporterats (Socialstyrelsen, 

2009). Prognosen för överlevnad avgörs av var tumören är lokaliserad i kroppens vävnad 
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eller av dess utbredning. Viktigaste tecknet för en god framtidsprognos är att 

cancertumören inte har spridit sig till axillens lymfkörtlar då förekomst av tumörväxt i det 

området pekar på att tumören har haft kapacitet att spridas till andra delar av kroppens 

organ (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Det finns olika tekniker för att diagnostisera bröstcancer hos en kvinna. Oftast utförs en 

palpation utav den misstänkta cancertillväxten på bröstet med en efterföljande 

mammografiundersökning. Undersökningen skiljer godartade tumörer från elakartade 

cancertumörer (Anand, Dennison, Maker & Pain 2003; Ericson & Ericson, 2008). 

Behandlingsalternativ 

Behandling av bröstcancer börjar oftast med kirurgi. Ibland behöver hela bröstet tas bort 

men i de flesta fall utförs bröstbevarande kirurgi vilket innebär att endast den 

cancerangripna delen av bröstet avlägsnas (Socialstyrelsen, 2009). En större och mer 

omfattande tumörväxt i bröstet leder automatiskt till mastektomi. Postoperativa besvär 

efter ett sådant ingrepp såsom svullnad av armen, rörelseinskränkning i axelleden, värk, 

domningar och kraftnedsättningar i armen på den sidan som bröstet och axillerna tidigare 

suttit är relativt vanliga, men behöver inte bli bestående. Då besvären trots allt kvarstår kan 

problem uppstå såsom en eventuell arbetsoförmåga (Ericson & Ericson, 2008).  

 

Postoperativ strålbehandling ges alltid efter bröstcancerbehandling med kirurgi (Ericson & 

Ericson, 2008).  Efter behandling används vanligen cytostatika för att förhindra recidiv av 

bröstcancern eller för att behandla metastaser (Berger, Lockhart & Agrawal, 2009). 

Lidande 

Eriksson (1994) beskriver begreppet ”patient” som något som ursprungligen har betydelsen 

den lidande, den som uthärdar något. På senare tid har ordet ”patient” blivit förknippat med 

”en som är sjuk” eller en som är under behandling och har en diagnos.  Författaren tar upp 

betydelsen och vad det kan leda till om en patient bara blir förknippad som en diagnos. Det 

kan enligt författare leda till att människan som lider glöms bort.  

 

Lidandet är något som uppkommer hos människan vid svårigheter och det skulle kunna 

vara något ont. Eriksson och Rehnsfeldt (2004) beskriver lidandet som mörkret som 

omsluter en sjuk patient då denne försöker förstå sin förändrade livssituation. Erikssons 

(1994) beskriver vidare att en människa kan skapa mening med sitt lidande trots att det 

kanske är något ont. Mening skapas genom lidandet om och när en människa försonar sig 

med den förändrade livssituationen. Det kan då resultera i en ny livskraft och nya 

möjligheter som uppkommer ur själva lidandet. Författaren beskriver vidare att lidandet 

har en likhet med smärta.  På det biologiska planet är smärta vanligen en varningssignal 

om att något är fel. Lidandet är den varningssignalen hos människan på det psykiska och 

andliga planet. Att människor lider beskrivs som något som skyddar individen mot psykisk 

stelhet och apati.  

  

Sjukdom är en subjektiv upplevelse (Eriksson, 1994). Patienternas upplevda lidande 

grundar sig i känslor relaterade till sin sjukdom och diagnos (Engberg, Eriksson & 

Fagerström, 1997). Arman, Eriksson, Hamrin, Lindholm och Rehnsfeldt (2004) beskriver 
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att människans lidande kan kopplas till den subjektiva känslan av vad som är viktigt i livet. 

Det kan vara socialt samspel eller frihet för människan. Att uppleva att inte bli tagen på 

allvar eller att känna sig ensam kan också komma att öka människans lidande. Därmed kan 

lidande uppstå av att känna sig kränkt, att inte bli förstådd eller att inte förstå. I en 

undersökning gjord av ovan nämnda författare uttrycker en av patienterna sin upplevelse 

av att inte bli sedd i vården; 

 
”Vad händer, om du inte ses som något annat än ett fysiskt föremål, inte ses i ditt lidande, 

det gör verkligen lidandet mer intensivt, för där är du. Jag trodde ibland att jag kunde 

skära av en del av mig själv och skicka den, jag behöver inte följa med själv, för de är ju 

inte intresserade av mig, är de?” (a. a. s 252)                       

 

Om lidandet förnekas vid omvårdnad eller om vårdaren inte förstår patientens subjektiva 

upplevelse av lidandet kan inte hellre patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 

tillgodoses (Eriksson, 1994). En människas omvårdnadsbehov är såväl fysiska och 

psykiska som sociala, kulturella och andliga (Socialstyrelsen, 2005). Fagerström, Eriksson 

och Engberg (1997) anser att sjuksköterskor kan stötta patienten i dess lidande genom att 

ha förmågan att se förbi diagnosen, delta i patientens upplevda känslor och därigenom 

skapa en djupare mänsklig relation. För att en sjuksköterska skall kunna utföra omvårdnad 

av en patient under ett humanvetenskapligt paradigm krävs en vilja av att vårda hela 

människan och stötta henne i hennes lidande (Eriksson, 1994).  

 

”… Tala till mig om lidande, om Ditt lidande. Tala så att det framstår i all dess särskildhet 

med alla dess nyanser och ingredienser. Jag vill försöka förstå och inom mig forma en 

gestalt av Ditt lidande genom mitt Medlidande...” (a. a. s 9).  

Hälsobegrepp 

Eriksson (1989) beskriver en människas hälsa som något som kan vara annat än just 

frånvaro av sjukdom. Hälsa beskrivs som ”ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och 

välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom)” (a a s.29). Det beskrivs att 

hälsa kan vara något mer än frånvaro av sjukdom. Författaren skiljer således på att hur en 

människa subjektivt upplevelser sin hälsa och hur andra personer objektivt upplever 

dennes hälsa kan skilja sig väsentligt. Författaren föredrar att beskriva hälsa som något 

som människan är, istället för att beskriva hälsan som något som människan har. Den här 

beskrivningen framhäver människans eget ansvar över sin hälsa. Ju mer en människa klarar 

av att utnyttja sina egna inre resurser vid svårigheter, desto mer hälsa kan människan 

uppleva (Eriksson, 1989).  

 

Eriksson (1989) beskriver välbefinnande som ett uttryck av att subjektivt må bra med sig 

själv och att finna sig väl med situationen. Det betyder att en god hälsa skulle kunna 

upplevas trots objektiva tecken på ohälsa, sjukdom eller hotande död. Det innebär också att 

även om det saknas objektiva tecken på sjukdom så kan människan uppleva frånvaro av 

välbefinnande och hälsa. 
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Figur 1 Hälsokors (Eriksson 1989, s. 46). 

 

Figuren beskriver hälsoupplevelsens objektiva och subjektiva aspekter.  

Position A: Människan upplever välbefinnande trots synliga tecken på sjukdom. 

Position B: Människan upplever välbefinnande och har frånvaro av objektiva 

sjukdomstecken. 

Position C: Det finns inga objektiva sjukdomstecken hos människan men trots allt upplevs 

frånvaro av välbefinnande.  

Position D: Människan innehar frånvaro av välbefinnande och det finns objektiva tecken 

på sjukdom.  

Copingstrategier  

Coping beskrivs som patientens förmåga att klara av och stå ut med smärta eller besvär 

(Lindskog 2004). Det kan handla om att klara av att anpassa sig och hantera nya situationer 

i samhället och i människans livssituation (Lazarus, 2006).  

 

Enligt Lazarus (2006) finns det två olika tillvägagångssätt för att ta sig igenom livets olika 

svåra situationer. Det första sättet att hantera motgångar innebär att människor har 

konsekventa och återkommande strategier som de använder för att ta sig igenom 

motgångar. Då strategin används upprepade gånger hela livet ut och metoden sällan ändras 

kallas den en stabil strategi. Det andra sättet som människan använder för att möta och 

hantera svårigheter kallas den flexibla strategin. Det innebär att människan ändrar och 

anpassar valet av överlevnadsstrategi för att hantera olika sorters motgångar. Det som 

förändras i den flexibla metoden är hur människor tänker och planerar sin överlevnad eller 

sin anpassning till olika situationer. Författaren beskriver att den flexibla 

överlevnadsstrategin förändras efter vilken situation människan hamnar i.  

 

Enligt Lazarus (2006) kan en människas val av strategi för att klara sig igenom problem 

och svårigheter vara både effektiv och ineffektiv. Det gör att tillvägagångssättet som 

används bör betraktas som ett försök till att övervinna svårigheterna, hellre än en strategi 

A B 

D C 

Välbefinnande 

Inga objektiva 

sjukdomstecken 

Frånvaro av välbefinnande 

välbefinnandevälbefinnande 

Objektiva 

tecken på 

sjukdom 



 

9 

 

som definitivt fungerar i alla situationer. Författaren anser att användandet av en flexibel 

överlevnadsstrategi vid hantering av svårigheter gynnar människan och anses då mer 

effektiv. Enligt en undersökning gjord av Condon, Davis, Gore och Henderson (2003) kan 

överlevnadsstrategin som användes av en grupp bröstcancerdrabbade kvinnor beskrivas 

som att de tog tillvara på det sociala stödet från vänner och anhöriga för att klara av 

situationen. 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges att all sjukvård skall bedrivas med god 

kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. Ansvaret kan kopplas till 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) där det 

anges att sjuksköterskan har ett professionellt ansvar gällande vårdvetenskaplig forskning 

för att kunna ge god och säker vård. Friberg (2006) beskriver ansvaret som att det ingår i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter att följa med i utvecklingen inom omvårdnadsforskningen, 

kritiskt granska dess konsekvenser ur ett vårdvetenskapligt och etiskt perspektiv och 

därefter anpassa omvårdanden.  

 

I kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) framgår att sjuksköterskan skall 

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Dessa omvårdnadsbehov kan 

vara såväl fysiska som psykiska men även sociala, kulturella eller andliga. Sjuksköterskan 

bör uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som 

möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Sjuksköterskan skall förebygga hälsorisker, 

bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård, undervisa patienten för att främja 

hälsa och ohälsa samt motverka komplikationer i samband med vård.  

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer är viktig och Arman, 

Eriksson, Hamrin, Lindholm & Rehnsfeldt (2004) och Yarbro (2003) beskriver detta som 

att sjuksköterskans omvårdnad är en stor och viktig del i kvinnornas hantering av sina 

känslor och sjukdomsupplevelser. Eriksson (1994) menar att sjuksköterskan bör bidra till 

att ge patienten anpassad vård efter dess behov och ha förmåga att tillvarata det friska hos 

patienten och se hela människan, inte bara diagnosen.  

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och den ökar i antal för varje 

år i Sverige (Yarbro, 2003; Ericson & Ericson, 2008). Att få en bröstcancerdiagnos kan 

komma att förändra en kvinnas vardag och hennes sätt att se på livet. Livet förändras från 

att vara frisk till att vara sjuk. Bröstcancer som sjukdom sitter inte bara i bröstet då 

sjukdomslidandet kan komma att påverka både hennes kropp och själ. Sjuksköterskan skall 

kunna uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande för att 

därigenom så långt som möjligt kunna lindra detta genom adekvata åtgärder. För att kunna 

möta bröstcancersjuka kvinnor i deras upplevelser är det av stor vikt att sjuksköterskor 

förstår hur kvinnorna känner. Detta arbete framhäver känslor och upplevelse av att leva 

med bröstcancer och är därför av stor vikt för framtida omvårdnad av kvinnor med denna 

sjukdom. 
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SYFTE 

Syftet med den här litteraturstudien är att beskriva hur kvinnor upplever det att leva med 

bröstcancer. 

METOD 

Författarna har valt en litteraturstudie med en kvalitativ ansats enligt en modell beskriven 

av Friberg (2006) kapitel 10. Här görs en systematisk sammanställning, 

kvalitetsgranskning, värdering och beskrivning av 12 artiklars resultat som sedan kan 

användas i evidensbaserad omvårdnad.  

Litteratursökning 

Materialet till litteraturstudien söktes i databaserna Cinahl, ELIN och Academic Search 

Elite. Dessa databaser valdes då stor del av dess material har en omvårdnadsvetenskaplig 

grund.  

 

Det bärande sökordet som användes var bröstcancer (breast cancer). För att beröra 

problemområdet lades sökorden upplevelser (experience*), levda upplevelser (lived 

experience*) kvinna (woman), kvinnor (women) och kvalitativ (qualitative) till i olika 

kombinationer. ”AND” och ”och” lades till emellan sökorden för att få en bra kombination 

av sökord som matchade studiens syfte. Orden lades till i olika språk mellan sökorden för 

att passa databasens system. Trunkeringar (*) sattes bakom orden för att få med böjningar 

av orden och få med olika betydelser. För att endast få med de dokument som eftersöktes 

och för att minska antalet totala träffar lade författarna in avgränsningar i form av 

publikationsårtal.  

 

Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle vara vetenskapliga med 

kvalitativ ansats och finnas tillgängliga på engelska eller svenska. De skulle inte heller vara 

äldre än år 2000 för att på så vis säkerställa att endast aktuella forskningsresultat kom med. 

En artikel var äldre men inkluderades då resultatet ändå ansågs vara av värde. Exkluderade 

artiklar var de studier som var gjorda på män med bröstcancer. Även artiklar som studerat 

kvinnor som fått bröstcancer innan de nått en vuxen ålder exkluderades. Materialet som 

hittades och dess sökvägar dokumenterades enligt Friberg (2006). Dokumentationsmallen 

över litteratursökningen finns med som bilaga 1. 

 

De uttagna artiklarna kvalitetsgranskades enligt Friberg (2006) kapitel10. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes genom att författarna till studien läste det funna 

materialet upprepade gånger var för sig. Den ingående granskning tog stor hänsyn till om 

artiklarna fångat det fenomen i sina resultat som det avsågs att göra utifrån sina syften.  

Artikelöversikten över utvalda artiklar till resultatet finns med som bilaga 2. 
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Analys 

Analysen av data gjordes enligt Friberg (2006). Modellen kan beskrivas som ett arbete som 

skall gå från helhet till delar till en ny helhet. I den här studien utgjordes helheten av de 

utvalda artiklarna. Modellen är gjord i tre steg. Första steget bestod av att läsa data 

materialet upprepade gånger med fokus på dess innehåll. Det genomfördes enskilt av 

författarna för att få en känsla för vad materialet handlade om.  I steg två identifierades 

nyckelfynden i artiklarnas datamaterial som svarade på denna studies syfte. Det gjordes 

genom att färgmarkera nyckelfynden i resultattexterna för att sedan sammanställa dessa på 

nya papper. Som steg nummer tre skulle likheter och skillnader i nyckelfynden relateras till 

varandra och formas till nya helheter. För att få en överblick över nyckelfynden som 

dragits ut ur datamaterialet genomfördes en sammanställning av dessa som ett pussel. 

Urklippta nyckelfynd lades i högar tillsammans med andra liknande nyckelfynd. Dessa 

högar bildade subkategorier. Innehållet i subkategorierna var lika men olika sinsemellan. 

De subkategorier som beskrev liknade aspekter bildade två kategorier. De olika 

subkategorierna och de två övergripande kategorierna bildade senare den nya studiens 

resultat.   

Etiska överväganden 

Forskningens övergripande mål är att vinna ny kunskap för att öka förståelsen för den värld 

vi lever i. Etiken inom forskning hör samman med trovärdigheten mot upphovsman 

(Olsson & Sörensen, 2004).  Det finns flera internationella regelverk och riktlinjer som 

uttrycker spelregler för forskning (Medicinska vetenskapsrådet, 2003). Enligt tidigare 

nämnd referens är det ur en etisk synvinkel viktigt att kunna lita på forskaren och 

forskningsresultatet. Utifrån etiska ställningstaganden om att läsaren skall kunna lita på 

forskningsresultatet har författarna tagit hänsyn till och haft i beaktande att inte avsiktligt 

förvränga material inom forskningsprocessen såsom att stjäla material eller att plagiera 

data utan att ange korrekt källa. Artiklarna som använts i studien har granskats etiskt av 

den här studiens författare vid datainsamlingen. Författarna har försäkrat sig om att alla 

artiklar som använts i resultatet har genomgått etiska prövningar men även att 

medverkande personer inte varit minderåriga.   
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RESULTAT 

För att underlätta för läsaren har artiklarna som analyserats förts över till ett siffersystem, 

se figur 2. 

 
Artikel Artikelnummer i text 

De Grasse, C., Hackbusch - Pinto, R., & Logan, J. (2006). 

Women undergoing breast cancer diagnostics: The lived 

experience of spirituality. 

1 

Fothergill, F., & Perreault, A. (2005). 

The experience of suffering as lived by women with breast 

cancer. 

2 

Borbasi, S., & Coyne, E. (2009). 

Living the experience of breast cancer treatment: The 

younger women’s perspective. 

3 

Rosedale, M. (2009). 

Survivor loneliness of women following breast cancer. 

4 

 

Boehmke, M., & Dickerson, SS. (2006). 

The diagnosis of breast cancer: Transition from health to 

illness. 

5 

 

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

Living with newly diagnosed breast cancer: A qualitative 

study of 10 women with newly diagnosed breast cancer. 

6 

Thomas-MacLean, R. (2005) 

Beyond dichotomies of health and illness: Life after breast 

cancer.   

7 

 

Bredin, M. (1999). 

Mastectomy, body image and therapeutic massage: A 

qualitative study of women’s experiences. 

8 

Dickerson, D., & Kahn D. (2009). 

Holding it all together: Breast cancer and its impact on life 

for younger women.  

9 

Landmark, B., Strandmark, M., & Wahl, A. (2002). 

Breast cancer and experiences of social support 

10 

Dickerson, D., & Kahn D. (2009). 

Transcending breast cancer: Making meaning from 

diagnosis and treatment. 

11 

Phyllis, E. (2006). 

Native Hawaiian women and the experience of breast 

cancer. 

12 

Figur 2 Artikelnummer i resultatets löpande text 

 

Det framkom 9 subkategorier ur dataanalysen. Dessa var hotad självbild, energilöshet, 

menopaus, informationsbehov, obehag och smärta, ensamhet, förstörd framtid, andlighet 

samt inre styrka. Tillsammans mynnade de ut i två stycken kategorier; lidande och 

mognad. Tillsammans bildade kategorierna en helhet över hur kvinnor upplevde det att 

leva med bröstcancer. Figur 3 på sidan 13 illustrerar studiens kategorier och subkategorier 

och vilka artiklar som använts i de olika områdena. 
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Kategori Subkategori Använda artiklar 

Lidande Hotad självbild 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

 Energilös 1,2,3,5,6,7,9,10,11 

 Menopaus 1,3,5,6,7,9 

 Informationsbehov 2,3,5,6,10,11,12 

 Obehag och smärta 2,3,7,8 

 Ensamhet 1,2,3,4,5,6,8,9,10 

 Förstörd framtid 2,3,4,5,6,9,11 

Mognad Andlighet 1,2,11,12 

 Inre styrka 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 

Figur 3 Kategorier och subkategorier samt använda artiklar 

Lidande 

Lidande är en negativ känsla hos människan som vanligtvis uppkommer ur svårigheter och 

subjektiva upplevelser av sjukdom. Det negativa lidandet kan komma att hindra en 

människa att utvecklas om den inte hittar en väg ut ur det. Kategorin lidande innehåller sju 

underkategorier som alla beskrev mänskligt lidande ur olika perspektiv. Det lidande som 

framkom var negativa känslor som bildades av att kvinnorna inte var tillfreds, inte kunde 

känna välbefinnande med sjukdomssituationen eller att de upplevde fysisk smärta eller 

obehag. Kvinnorna hade svårt att uppleva god hälsa. Känslorna beskrevs under 

subkategorierna hotad självbild, energilöshet, menopaus, informationsbehov, obehag och 

smärta, ensamhet samt förstörd framtid.    

Hotad självbild 

Att få diagnosen bröstcancer och att genomgå bröstcancerupplevelsen upplevdes som en 

stressfylld (1,5), chockerande (3,6,9,11) och förkrossande tid i många kvinnors liv (3,5). 

Tiden beskrevs som en emotionell berg- och dalbana med en känsla av förlorad kontroll 

(1,3,5,6,9,11). Hos några av kvinnorna infann sig en förnekande känsla inför den nya 

situationen och de ställde sig frågande till varför just de drabbades (6). Hos kvinnor som 

tidigare levt ett hälsosamt liv med god kost och motion kunde mottagningsbeskedet om en 

sjukdomsdiagnos skapa ett hot mot deras tidigare självbild av att vara en hälsosam 

människa (5, 11). 

 

Upplevelserna av att leva med bröstcancer beskrevs som en tid av förlorad helhet. Känslan 

under behandlingstiden framställdes som att vara osynlig eller som att bara vara ett tomt 

skal. Det fanns en önskan om att bli sedd som hel och inte osymmetrisk, förminskad, 

vanställd (8) och ofullständig (2,6,7,8,11). Den förlorade helheten kunde infinna sig i 

samband med mastektomioperationer (2,6,7,8). Känslan av helhetsförlust kunde beskrivas 

som att inte vara en påklädd människa om de inte använde en bröstprotes (7). En annan 

beskrivning av att inte längre vara en hel människa framställdes som en oro för att 

livspartnern skulle komma in och röra vid det bröst som inte längre fanns (8). De opererade 

framställde sina kroppar som stympade (2) och handikappade (6).  

 

Det målades upp en bild av att mastektomiopererade kvinnor inte längre kände sig som sig 

själva (3,5,7,8).  Det skildrades som att vara bedragen av sin egen kropp (5). Ärren efter en 
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mastektomi upplevdes attackera kroppen (3,8).  Ärren var fula och groteska men det 

framgick dock att ärren gick att leva med så länge kläderna skyddade kroppen (8).  

 

Det var en traumatisk upplevelse att ta bort den del av kroppen som för många genererade 

en femininitet. Kvinnorna kände sig inte längre som kvinnor (3,4,8,12). Deras relation till 

sig själva förändrades då kroppen upplevdes förändrad på ett djupare plan och inte bara 

som en borttagen kroppsdel (4,8). Den djupa förändringen kunde visa sig finnas kvar flera 

år efter behandlingen då kvinnorna blev konstant påminda om sjukdomen av sina egna 

kroppar (4). En nyopererad kropp kunde vara svår att acceptera. En kvinna beskrev att hon 

inte ens klarat av att titta på sitt mastektomiopererade bröst förrän efter fyra månader. Då 

tyckte hon inte om vad hon såg (8).  

 

Den sociala relationen till andra kvinnor kunde förändras då kvinnorna ibland uppfattade 

sig själva som missanpassade bland icke bröstcanceropererade kvinnor (7,8).  

 

Många uttryckte sin frustration över biverkningarna som uppkom av behandlingarna då det 

påverkade kvinnornas kroppar och deras utseende. Den förändrade hormonbalansen 

påverkade vikten och kunde medföra viktuppgång som i sin tur förändrade utseendet. Den 

ofrivilliga förändringen skildrades som jobbig och som en del av behandlingen som 

kvinnorna hatade (5,7). 

 

Andra traumatiska upplevelser kunde vara om de bröstcancerdrabbade kvinnorna tappade 

allt sitt hår som en biverkan av cellgiftsbehandlingarna (2,3,5,12). Kvinnorna beskrev att 

aggressiviteten i behandlingarna och håravfallet ledde till att de fick problem med sin 

personliga identitetsuppfattning och att det hotade deras integritet (2,5). Deras önskan var 

att de skulle bli normala igen, såsom de var innan behandlingen började (3,5). En kvinna 

beskrev att det hon tyckte var mest framträdande av sin sjukdomstid var hur bra det kändes 

att få tillbaka sitt hår (3). Trots att håret växte tillbaka på kvinnornas huvuden efter 

bröstcancerbehandlingarna hade vissa kvinnor fortfarande svårt att slå bort tankarna på en 

förlorad identitet (2). 

Energilöshet 

Att känna sig trötta, energilösa och utmattade under behandlingsperioden beskrevs som 

vanligt förkommande. Det ledde ofta till att de inte orkade med de dagliga sakerna i livet 

(2,5,6,9,10,11). Behandlingsperioden för bröstcancer upplevdes som en tuff period både 

psykiskt och fysiskt (6,9). En kvinna beskrev tiden som en känsla av att ha” kört in i en 

sten vägg” (5 s.1124).  

 

Sorgearbetet försvårades av att vara energilös (1,5). Under kvinnornas sjukdomstid fanns 

ett behov utav att fysiskt och psykiskt dra sig undan från människor runtomkring, delvis 

för att reflektera över sina egna känslor men också för att spara sina krafter till sitt eget 

sorgearbete (1).  

 

Kvinnor med framförallt yngre barn tyckte det var viktigt att behålla familjens normala 

rutiner trots upplevd trötthet och energilöshet under sjukdomstiden (2,3,5,7,11). Trots 

viljan att behålla vardagsrutinerna kunde energilösheten ibland leda till att dessa var svåra 

att upprätthålla (2,11), vilket skapade stress hos mammorna (11).  
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Menopaus 

En biverkning av bröstcancerbehandling var att kvinnorna ibland hamnade i 

hormonrubbningar och ett för tidigt klimakterie, menopaus (1,3,5,6,7,9). En äldre dam 

beskrev att själva bröstcancerbeskedet inte var något besvärande för henne som person. 

Det som var jobbigt var den här biverkningen och vad den förde med sig (7).   

 

Menopaus beskrevs som något skrämmande (3,9). Kvinnorna svettades mycket, fick 

benkramper och kunde därför inte sova (7). De upplevde domningar och smärtor i ben, 

leder, muskler, nerver och fötter relaterat till hormonrubbningarna (5). Det beskrevs att de 

inte längre kände sig normala för att de besvärades av torra slemhinnor och därför inte 

längre kunde njuta av sex med sin partner (7). Kvinnorna beskrev behandlingen som ett 

ständigt illamående (5,6,7) och att känna sig gammal i kroppen (5,7). Menopaus och dess 

inverkan på kroppen kunde leda till att kvinnorna hamnade i en depressionssvacka (1,6) 

vilket fick dem att känna sig smutsiga, otrevliga och värdelösa (6). Det beskrevs att 

kvinnorna var trötta på sin behandling (1,6) och att det kunde få dem att känna sorg över 

sin förändrade livssituation (1).  

Informationsbehov 

Det upplevdes finnas brister i det sociala stödet från sjukvården, speciellt en brist på 

information och behandlingsråd. Kvinnorna beskrev bristen som stressande och 

nedstämmande. Det kunde leda till känslor av att vara avvisade som personer och 

kvinnorna kunde börja tvivla på sig själva (3,5,10).  

 

Kvinnor som stod inför att få en diagnos eller som skulle få information om sin redan 

ställda bröstcancer diagnos önskade att läkarna talade om allt för dem, vare sig det var bra 

eller dåliga nyheter. Läkarna skulle inte dölja detaljer även om de var skrämmande 

(2,10,12). Tiden strax efter bröstcancerbeskedet kunde upplevas som en tid då kvinnorna 

fann det extra viktigt med ständigt uppdaterad information om sjukdomens utveckling, 

prognos och behandlingsalternativ. Behovet av uppdatering var inte lika stort när nyheten 

hade lagt sig (2).  

 

Tiden innan inläggningen på sjukhuset beskrevs som en konstant kamp mot de egna 

rädslorna och dessa bestod av oro och skräck inför framtiden. Rädslorna uppkom då 

kvinnorna skulle vara med och fatta beslut om eventuella bröstcancerbehandlingar. 

Besluten kunde handla om att bröstet skulle tas bort helt eller om det bara skulle tas bort en 

del (6,10). Behandlingstiden upplevdes som en kamp mot klockan. Kampen bestod av att 

ta reda på information och möjligheter till olika behandlingsalternativ under den tidspress 

som kvinnorna levde under efter bröstcancerbeskedet (11).  

 

Några kvinnor beskrev hur de känt sig överraskade (3,5,10), rädda (3) och besvikna över 

alla läkemedelsbiverkningar (3,5). Ibland hade det varit svårt för kvinnan att själv förstå 

biverkningsinformationen och att ta till sig den. Det hade även funnits svårigheter att 

komma ihåg tidigare angiven behandlingsinformation. I efterhand ansåg därför kvinnorna 

att det fanns ett stort behov utav ökad professionell rådgivning innan beslutsfattande om 

eventuell bröstcancerbehandling (3,5,10). De behandlade önskade även upprepad 

information (3,5).  
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Obehag och smärta 

Biverkningarna av behandling kunde innebära olika sorter smärta, trötthet och obehag. 

Lidandet beskrevs som både fysiskt och psykiskt (2,3,7,8). Efter mastektomioperationen 

kunde lymfödem i armen leda till värkande smärtor och svullnad som ibland satte ner 

kvinnans normala rörelseförmåga långt efter behandlingens slut (7,8).  

 

Känseln på bröstkorgens hud kunde försvinna efter både strålbehandling och mastektomi 

och känselförlusten var en obehaglig känsla som beskrevs som en sorg. Sorgen bestod i att 

inte längre ha möjlighet att känna stimulans vid smekning av bröstkorgens hud. Ärrets 

hudyta kändes förändrad och såg död ut. Det skapade en rädsla för att visa huden för andra 

då den i kvinnornas ögon inte såg normal ut (7). 

 

En kvinna beskrev uppkomsten av en obehaglig fantomsmärta. Det var en känsla av att 

bröstet fanns där och att man kunde känna det trots att det inte fanns kvar (7).  

 

Kvinnor som valde att använda en bröstprotes efter mastektomi kunde uppleva 

användandet väldigt olika. Vissa uttryckte att de valt att använda protesen då den fick dem 

att känna sig jämnare i kroppen. Andra uttryckte motsatsen, att användandet var fysiskt 

obekvämt men att det också skapade en rädsla för att protesen skulle ramla ner eller sitta 

snett. Pinsamma situationer skulle då kunna uppstå och dessa undvek kvinnorna helst. 

Trots upplevda obehag valde de allra flesta kvinnorna att använda protesen då användandet 

ledde till att de kände sig mer normala och som alla andra kvinnor (7).    

 

En kvinnas kropp kunde reagera med immunitetsnedsättning efter bröstcancerbehandling. 

Det medförde ibland obehag och smärta och en kvinna beskrev detta som att hon fick så 

många munsår av sin bröstcancerbehandling att hon led (3).  

Ensamhet 

Socialt stöd från närstående och familj var något positivt och viktigt i svåra situationer. 

Ibland kunde kvinnorna dock uppleva stödet som en extra börda. Känslan kunde resultera i 

att de bröstcancersjuka kvinnorna hade svårt att acceptera vännernas och familjens hjälp 

och stöd under sjukdomstiden (3,4,6,8). Kvinnornas beslut om att inte söka socialt stöd hos 

närstående kunde alltså grunda sig i den här inre konflikten hos dem. De kände en stor 

tacksamhet att de fick vård och hjälp av människorna runtomkring sig, men samtidigt 

kände kvinnorna sig upprörda, arga och annorlunda som var sjuka (8). Genom den inre 

konflikten kunde det skapas en önskan att gömma sin sorg för andra och hantera den i 

ensamhet för att inte tynga de anhöriga. Resultatet av besluten att avskärma sig lade 

grunden för en känsla av utanförskap (4,8).  

 

Avskärmning gentemot de anhöriga kunde ibland grunda sig i en rädsla för att öppna upp 

sig själv och sina känslor då kvinnorna var rädda för att då bli bekräftade i sin egen 

sjukdomsrädsla (4). Ingen kunde ta cancerupplevelsen ifrån dem, vilket var frustrerande 

(4,3). 
 

Då kvinnorna trots allt önskade aktivt socialt stöd och förståelse men upplevde brist på 

detta från vänner och nära familj skapades också en ensamhetskänsla (2,4,10). Bristen i det 

sociala stödet från familjen kom ibland från tonårsbarn som verkade ha speciellt svårt att 
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hantera mammornas situation (10). Bristen skapade en känsla av ofrivillig avskildhet som 

beskrevs som att andra inte förstod kvinnans upplevda verklighet (4). Inte ens de närmast 

anhöriga förstod hur djupt cancern hade förändrat de behandlades kropp och själ och deras 

sätt att tänka (4). Besvikelse och ensamhet skapades då vännerna utan anledning drog sig 

bort ifrån kvinnorna. Kvinnorna blev ledsna när de insåg att deras vänskapsrelationer inte 

var så starka som de trott (4,10). Den förlorade vänskapen lade grunden för en rädsla över 

att inte veta vilka personer som gick att lita på i framtiden om de blev sjuka igen (4). 

Bristen i stödet från familjen och vänner under sjukdomstiden kunde upplevas som svår att 

förlåta (2).  

 

Vänner och bekantas uppmuntrande ord, såsom ”att allt verkar gå bra” (10 s. 220) och att 

kvinnorna såg så friska och starka ut under behandlingstiden kunde skapa en delad känsla 

hos de sjuka kvinnorna. Ibland uppfattades stödet som en tröst i det svåra men andra 

gånger skapades en uppgivenhet över sjukdomssituationen (4,9,10). De drabbade kunde då 

upplevda att de uppmuntrande orden från vännerna hindrade dem att visa sig så svaga som 

de egentligen kände sig. Det kunde leda till en önskan att istället dra sig undan socialt (9). 

Stödet och de uppmuntrande orden kunde också upplevas som en press att vara tvungen att 

agera som den uppmålade hjälten. Pressen låg i att orka genomgå allt men fortfarande vara 

snygga och fräscha när de inte alls kände sig så. De drabbade uttryckte att de var 

övertygade om att erfarenheten av att leva med bröstcancer hade förändrat dem till en 

bättre person men att de bara ville vara sig själva. De ville inte leva upp till andra 

människors påtvingade hjälteideal (4).  

 

Det skildrades många negativa upplevelser av socialt stöd från vårdsektorn. Kvinnornas 

minnen av tiden på cancerbehandlande avdelning beskrevs som ensam, stressande, 

smärtsam och sårande (9,10). Kontinuitet i behandling och uppföljning av samma läkare 

uppskattades av kvinnorna (6,10) och en brist i kontinuitet kunde leda till en känsla av att 

vara förbisedd i vården (10). Då kontinuitet i vårduppföljningen saknades och det sociala 

stödet från vårdpersonalen inte fanns upplevde kvinnorna sig själva som en börda under sin 

vårdtid (6).  

 

Behandlingsperioden var en tid då en del kvinnor kände att de ensamma var tvungna att 

slåss för sin rätt att få vård (5,6,9,10). Det var en ständig kamp att komma ihåg tablettintag 

och läkarbesök i anslutning till cancerbehandlingen (10). Trots känslan av ensamhet under 

behandlingsperioden beskrevs tanken på att leva sitt liv efter sista bröstcancerbehandlingen 

som en rädsla. Rädslan låg i att bli lämnade ensamma med sin kropp och sina egna tankar 

utan inblandning av vårdpersonal (5,6,9).  

 

Ibland kunde de bröstcancerbehandlade uppfatta en ensamhet och själviskhet hos sig själva 

då de sökte stöd i bönen. Känslan av själviskhet skapades genom att de inte bad för andra 

vänner och bekanta som kvinnorna brukade be för. All fokus i bönen var riktad mot dem 

själva då de bad för att klara sig igenom svårigheter och kvinnorna ställde sig tillslut frågan 

varför just de skulle klara sig ur sjukdomen och inte någon annan? (1). 

Förstörd framtid 

Hos vissa beskrevs en oro och rädsla för att dö en för tidig död (2,4,5,6,11) eller för att få 

ett återfalla av sjukdom (5,11). Motsatsen till detta uttrycktes av andra som en förlust av att 
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vilja leva sitt liv då de hade en diagnos. Vetskapen om att de fått en livshotande diagnos 

som de alltid skulle leva med påverkade dem till ett negativt tänkande (2,5,9).  

 

Det fanns en oro för de biverkningar som inte gick att kontrollera (3,5,6,9). De yngre 

kvinnorna skildrade att deras framtid hade tagits ifrån dem. Biverkningar av läkemedel 

hade påverkat deras framtidsmöjligheter att skaffa barn och vissa upplevde då en förlust av 

femininitet. Cancern hade förstört deras planerade framtida liv (3,5). Kvinnorna visste inte 

hur de skulle kunna gå tillbaka till ett normalt liv (9).  

 

Oroande känslor för barnens framtid gjorde att bröstcancerdrabbade mammor led (2,3,9). 

Hur skulle vardagen klaras av både känslomässigt och ekonomiskt? (3,9). Ångestkänslor 

uppkom vid tankar på att kanske inte kunna upprätthålla modersrollen i sina barns framtid 

(2).  

Mognad 

Under kategorin mognad beskrevs hur kvinnorna växte genom svårigheter och försonade 

sig med den förändrade livssituation. De fann sätt att uppleva tillfredställelse och trygghet i 

situationen trots svårigheter och påtvingade förändringar. Det medförde att kvinnorna 

upplevde en personlig mognad som ledde till en inre styrka att ta sig vidare i livet med nya 

livsmål och nya värderingar. Det beskrevs under de två subkategorierna andlighet samt 

inre styrka.  

Andlighet 

Cancern påminde de sjuka kvinnorna om att de var dödliga vilket ibland mynnade ut i en 

ökad andlighet (1,2,11,12). Det var inte bara den traditionella kyrkliga andligheten som 

ökade utan även närheten till naturen skapade andlig kraft (2). Andligheten gav en ökad 

kraft som kvinnorna behövde för att orka med vardagen (2,11,12). En del av de 

bröstcancersjuka beskrev en tacksamhet till den högre makten som hjälpt dem få en ökad 

kraft(11,12). 

 

Det uttrycktes en tro på att den högre makten hjälpt kvinnorna till en tidigt ställd 

sjukdomsdiagnos samt att den högre makten hjälpt dem att erhålla en bra vård. Det 

bildades ett förtroende mellan kvinnorna och Gud om att Gud inte skulle ge dem mer än 

deras kroppar klarade av att hantera (11,12). Trygghet i sin förändrade livssituation 

beskrevs som att lita på sin Gud. En kvinna uttryckte detta med ord som; ”är det Guds 

vilja att jag skall vara sjuk så är det så” (12, s 50). 

Inre styrka 

Viljan att vara starka, att kunna styra över sin sjuka kropp och att orka hålla ihop vardagen 

för familjens skull fanns hos en del kvinnor (1,3,7,9). För att orka och klara av att vardagen 

behövdes humor, optimism och livsvilja som avgörande inre styrkor (1,6,9,11).  

 

Under bröstcancerbehandlingen så fann många kvinnor en stor tröst i stöd från familj, 

vänner och vårdpersonal (6,9,10). När kvinnorna pratade om det upplevda sociala stödet 

och vad det betytt för dem så uttrycktes att de var nöjda (10,11) men ibland också 
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förvånade över stödet de upplevt (11). Det hade varit positivt och givande att prata med 

någon med tidigare erfarenhet av bröstcancer, såsom någon från en bröstcancerförening 

(10).  

 

Kvinnorna beskrev känslorna de fått av inläggning på sjukhuset som tillit, säkerhet och 

trygghet. Känslorna grundade sig på det positiva sociala stödet från avdelningens 

vårdpersonal. Att bli sedd som en kärleksfullt behandlad person och bli väl omhändertagen 

var mycket viktigt både innan behandlingsbeslut och efter cancerbehandlingen (10,12). 

Tryggheten som skapades genom det positiva sociala stödet och att bli sedd som en individ 

genererade i att kvinnorna kunde lita på vårdpersonalens beslut. Därigenom skapades en 

inre styrka och säkerhet (10,12). Upplevelsen av trygghet dröjde sig kvar även efter att de 

blivit utskrivna och bara gick på återbesök (10).  

 

Även då kvinnorna uppfattade det sociala stödet från vårdpersonal och anhöriga som något 

bra så framkom en positiv känsla av att kunde gå tillbaka till arbetet efter 

behandlingsperioderna. De blev officiellt strukna från sjuklistan. Kvinnorna kunde genom 

arbetet hitta tillbaka till sig själva och få skjuta undan tankarna från bröstcancern för ett 

tag. (10).  

 

Ett tag efter behandlingens slut infann sig även andra positiva känslor som kunde gynna 

den inre styrkan och att kvinnorna kunde växa som individer (3,4,5,6,7,9,11). Känslorna 

grundade sig ibland i en upplevd större kontroll över de fysiska och psykiska bieffekterna 

(7,11). Positivt tänkande kunde generera styrka. Styrkan användes senare för att klara av 

att acceptera den nya kroppens utseende och det nya livet. Det beskrevs av vissa hur de 

efter ett tag kunde skjuta bort de negativa tankarna på att deras bröst opererats bort(7).  

 

Kvinnorna förändrade efter ett tag sitt sätt att tänka och de kunde då finna fördelar och nya 

möjligheter med att ha genomgått en tuff period (2,3,4,11,12). Förändringen kunde visa sig 

som ökad empati då de insåg vikten av att dela med sig av sina erfarenheter till andra i 

liknade svåra situationer (4,12).  

 

Behandlingstiden medförde att de små sakerna uppskattades mer i livet. 

Bröstcancerdiagnosen hade påverkat kvinnorna att ändra sina prioriteringar (2,3,11,12) och 

att vilja värdera sin tid bättre (11). De insåg att inget längre kunde tas för givet (3). Livet 

var nu viktigare än ett bröst (12) trots ett förändrat utseende infann sig en ny känsla av 

helhet i livet (2). Kvinnorna ändrade sina livsmål och värdesatte andra saker än före 

sjukdomstiden (11,12). Det uttrycktes nu ett behov av att ta bättre hand om sig själva för att 

undvika återfall av cancern (12). Livet var i sig självt en gåva som hade förändrats (11). 

Sammanfattning 

Föreliggande resultat kan sammanfattas med att kvinnor med en bröstcancerdiagnos 

upplevde situationen att leva med cancer som ett lidande men som ledde till en personlig 

mognad.  

 

Upplevelsen av lidande skildrades som att kvinnorna inte kände sig tillfreds med 

sjukdomssituationen de hamnat i. Upplevelsen beskrevs om en förlorad yttre och inre bild 

av dem själva eller som att de kände otillfredsställelse och missmod av att inte orka 
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genomföra vardagsrutiner som normalt sett var viktiga för dem. Lidandet kunde vara en 

känsla av att inte vara i stånd till att förstå sin egen sjukdomsbild och behandling. Det 

kunde också vara att inte bli förstådd av omgivningen, en upplevd ensamhet i 

vårdsituationer eller att uppleva ensamhet i andligheten. Känslan av att inte kunna styra 

över sin egen framtid och att framtidsplaneringen plötsligt förändrades skapade negativa 

känslor hos kvinnorna inför den nya framtiden. 

 

Lidande kunde vara både fysik smärta och psykiskt obehag. Upplevelsen av att hamna i ett 

för tidigt klimakterie beskrevs som en sorg över livssituationen men kunde även föra med 

sig ett fysiskt lidande genom smärtor. Vidare skildrades att smärta som uppkom relaterat 

till sjukdomen och dess behandlingar tillförde ett lidande i kvinnornas liv som de inte alltid 

hade förväntat sig.   

 

När de bröstcancerdrabbade kvinnorna fann vägar att ta sig igenom bröstcancerupplevelsen 

uppstod en personlig mognad och de kunde åter finna en trygghet i vardagen. Det beskrevs 

vad kvinnorna behövde för att ha möjligheten att utveckla ett positivt tänkande och en inre 

styrka ur en från början negativ livssituation.   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Vi valde att göra en litteraturstudie för att få en övergripande bild över den forskning som 

fanns tillgänglig inom området. Ett alternativ skulle ha varit att göra en intervjustudie men 

det ansågs för svårt och tidskrävande för en uppsats på c- nivå. Vi valde att utgå från en 

kvalitativ ansats i vår studie för att vi ville få en ökad förståelse för kvinnornas känslor. En 

kvalitativ ansats ansågs belysa förståelsen för patienters erfarenheter och upplevelser. 

Resultatet kunde således komma att öka förståelsen för hur livet gestaltade sig i 

förhållande till olika processer (Friberg, 2006). Dahlberg (1997) beskrev att en kvalitativ 

ansats kan beskriva den värld som vi människor upplever. Det passade vårt syfte. 

 

Enligt Friberg (2006)  var modellen som användes bra för att kunna omvandla teoretiska 

forskningsresultat till praktiskt omvårdnadsarbete. Kursplanen för C- uppsatser (2009) tog 

upp att en student skulle kunna förstå forskningens betydelse för patientens hälsa och 

ohälsa. Med vårt val av metod ville vi kunna omvandla forskning till något som gick att 

använda i praktiskt arbete. Den valda metodboken gynnade vårt syfte för att den var för 

kvalitativa studier .   

 

Flera olika sökord prövades för att hitta ord som passade vårt syfte. Valet av olika 

sökordord ansågs till slut ringa in syftet. Hade andra ord valts hade studien fått en annan 

inriktning och inte svarat på syftet. Nackdelen med de sökord som valdes var att de var 

breda och gav många träffar. Problemet kringgicks genom att lägga in avgränsningar i 

sökningarna. Resultatet blev då färre artiklar som passade sökningen och på så sätt 

begränsades också antalet artiklar som skulle läsas igenom (Friberg, 2006).  
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Vi valde att lägga in en avgränsning om att alla artiklar skulle vara vetenskapliga och 

kvalitativa. Hade inte kvalitativ lagts in som avgränsning hade vi inte ringat in kvinnors 

känslor. Artiklarna skulle även finnas tillgängliga på engelska eller svenska för att 

författarna skulle kunna ha möjlighet till läsförståelse och inte riskera att misstolka 

artiklarnas resultat. Ytterligare avgränsning med publikationsårtal säkerställde att endast 

tidsaktuella artiklar hittades. Användandet av avgränsningar i sökningarna gynnade således 

även tidsåtgången i kursen då sökningen inte fick ta för lång tid.  

 

Artiklar som innefattade män med bröstcancer exkluderades då vårt syfte handlade om 

kvinnor med bröstcancer. Vårt interesse låg hos kvinnorna för att gynna ett mera 

generaliserbart resultat som kunde användas i vården av cancersjuka kvinnor. Det fanns 

också ett större personligt intresse hos oss som författare då vi själva är kvinnor. Artiklar 

som handlade om kvinnor som inte hade nått en vuxen ålder när de fått diagnosen 

exkluderades också. Det gjordes av etiska skäl med hänsyn till den låga åldern. Enligt 

Friberg (2006) kunde sammanhang (kontext) med fördel ringas in och minskas vid 

litteratursökningen. Detta kunde göras för att minska intresseområdet och därigenom 

minska risken för svårigheter vid gallring av aktuella artiklar. Vi försökte ta hänsyn till 

sammanhanget genom att använda avgränsningar. Den negativa sidan med avgränsningar i 

sökningarna var att vi riskerade att missa en del artiklar som kunde varit av värde för 

studiens resultat.   

 

Enligt Friberg (2006) skulle analysarbetet gå från helhet till delar till en ny helhet. Mycket 

tid lades på att formulera nya kategorier och underkategorier. En svårighet med 

analysförfarandet var att sambandet (kontexten) av de funna nyckelorden var väldigt brett 

och att materialet därför blev väldigt stort. Hade annan analysmetod valts tror vi att 

materialet skulle upplevts lika stort då det handlar om kvinnors känslor och upplevelser. En 

upplevd känsla kan beskrivas på flera olika sätt. Anledningen till det stora materialet var 

delvis att vi tagit med en stor bredd i ålder hos kvinnorna, men även att vi valt att ha med 

artiklar med stor skillnad i sjukdomstid hos kvinnorna. Vissa hade haft bröstcancer i 

tjugofem år medans andra bara haft diagnosen i några månader. Det medförde att 

analysarbetet i början blev mycket stort och mynnade ut i många kategorier och 

underkategorier. Arbetet blev omfattande och svårarbetat. Hade annan analysmetod valts 

kanske analysarbetet inte hade upplevts som lika svårarbetat och rörigt för oss då 

analysmetoden och dess genomförande varit beskrivet på annat vis. Anledningen till att vi 

som författare upplevde analysgenomförandet som rörigt och svårt kan också ha berott på 

brist på erfarenhet och kunskap av sådant arbete. Fördelen med bredden av nyckelfynden 

var att studien fick med många och olika upplevelser både från kvinnor som precis fått 

diagnosen och från andra som levt med diagnosen en tid. Om studien skulle gjorts om 

skulle författarna ha lagt till avgränsningar som ålder på kvinnorna och längden på deras 

sjukdomstid för att därigenom underlätta analysen och bildandet av en ny helhet.  

 

En översikt över arbetsförfarandet och vem som har gjort vad i arbetsprocessen ligger som 

bilaga nummer 3. 

Resultatdiskussion 

Anledningen till att det var viktigt att studera kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer var att denna form av cancer är den vanligaste i världen. Det har dessutom 
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visat sig finnas en viss tendens att antalet drabbade kvinnor ökar. Då den legitimerade 

sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att följa med i utvecklingen inom 

omvårdnadsforskningen (Socialstyrelsen, 2005) och med tanke på att så många kvinnor 

drabbas av sjukdomen ansåg vi att det var viktigt att sjuksköterskan höll sig uppdaterad 

inom omvårdnadsområdet. Detta för att kunna utföra en forskningsbaserad omvårdnad. Det 

har gjorts en del tidigare forskning om kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer 

(Landmark, Strandmark & Wahl, 2002; Borbasi & Coyne, 2006; Eide, 2006) men efter vår 

analys och sammanställning av tidigare forsknings resultat tydliggörs en samlad bild av 

dessa på svenska. Sammanställningen skulle kunna gynna tillgängligheten i den svenska 

vården och kunna utveckla omvårdnadsarbetet kring dessa patienter. 

 

Att insjukna i bröstcancer och att genomgå dess behandling beskrevs i resultatet som en 

stressande emotionell berg- och dalbana som kunde resultera i en förlorad självkontroll, en 

förändrad självbild och en förändrad livssituation för kvinnorna. Kvinnorna upplevde 

lidande genom att inte finna sig väl med situationen. Känsloupplevelserna kunde ibland 

dröja sig kvar hos kvinnorna under en längre tid då de blev konstant påminda genom sin 

fysiskt förändrade kropp. Eriksson (1989) beskrev hälsa som upplevelsen av ett 

välbefinnande, att finna sig väl med sig själv trots en förändrad livssituation. Kvinnorna i 

resultatet hade redan hamnat i en upplevelse av förändrad självbild och kände inte en god 

hälsa och tillfredställelse med situationen. Skulle sjuksköterskan kanske kunnat underlätta 

och hjälpa dem att finna sig väl med den yttre förändringen genom att tillämpa basal 

omvårdnad och så långt som möjligt hjälpa till att upprätthålla kvinnornas normala rutiner? 

Det kanske skulle hjälpt dem att lättare acceptera situationen och därigenom finna hälsa 

om de haft möjlighet att känna sig så normala som möjligt. Att inneha möjligheten att 

känna sig nyduschad och alltid ha rena kläder på sig trots sjukdom.        

 

Den här studiens resultat visade att behandlingarna skapade negativa känslor av att uppleva 

både fysisk och psykisk trötthet. Hos kvinnor med små barn skapade tröttheten stress när 

de inte klarade av att upprätthålla familjerutinerna och den normala vardagen. Enligt 

Lazarus (2006) handlade coping om att under nya förutsättningar klara av stressen att leva 

under nya förhållanden och att kunna anpassa sig till nya situationer. Eriksson (1994) 

framhävde sjuksköterskans roll i omvårdnaden som en som hjälper till att anpassa 

patientens vård efter dess behov. Det görs genom att tillvarata det friska och se hela 

människan, inte bara diagnosen. Vi anser att det friska i föreliggande situation skulle kunna 

ses som kvinnans vilja att ta hand om sin familj. Kan det vara så att den förebyggande 

omvårdnadsbiten som bland annat består av biverkningsinformation ibland glöms bort vid 

omvårdnaden av bröstcancersjuka kvinnor? Om man som sjuksköterska hjälper de 

bröstcancersjuka genom samtalsinformation om biverkningen trötthet kanske det skulle 

hjälpa dem till en djupare förståelse för sin egen situation? Det kanske kunde leda till att 

hjälpa dem nå emotionell balans och gynna deras hälsoupplevelse i en positiv riktning?  

 

Biverkningen menopaus var skrämmande. Det fick dem att känna sig ständigt sjuka och 

äldre än de var till åldern, trots att de objektivt inte såg äldre ut. Det framkom också i 

resultatet att information om biverkningar och behandlingsmetoder kunde upplevas som 

bristfällig. Eriksson (1989) beskrev att en människa kan uppleva en förlust av 

välbefinnande och därmed en förlust av hälsa trots att det saknas objektiva 

sjukdomstecken. Enligt kompetensbeskrivningen (2005) är sjuksköterskans roll att främja 

hälsa och förebygga ohälsa. Återigen får man ställa sig frågan om 
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biverkningsinformationen varit klar, tydlig och tillräcklig? Den beskrivs ju trots allt som 

bristfällig av kvinnorna själva. En för kvinnan tillräcklig information om biverkningarna 

kanske inte skulle ta bort den faktiska känslan av att känna sig äldre i kroppen, men 

upplevelsen kanske skulle kunna bli mindre skrämmande om biverkningarna på 

kvinnokroppen var väntade av dem själva och inte kom som en överraskning? 

 

Det framgick ur resultatet att flera kvinnor upplevde en stor brist i det sociala stödet från 

sjukvården vad gällde behandlingsråd inför behandlingar. Ibland misstolkades 

informationen som gavs till dem och den kunde också upplevas som svår att ta in under 

stressande situationer. Kvinnorna upplevde ensamhet och rädsla i samband med 

ställningstagande om eventuella behandlingar då de saknade professionellt stöd. Arman, 

Eriksson, Hamrin, Lindholm och Rehnsfeldt (2004) beskrev att människans lidande kan 

komma att uppstå ur att känna sig kränkt, att inte förstå sin situation eller att inte bli 

förstådd. För att förebygga lidandet i framtiden så skulle sjuksköterskan kunna anpassa 

behandlingsråden som ges, försäkra sig om att den förstods och vid behov upprepa den. 

Med tanke på att det beskrevs som en svårighet att ta in information och råd som trots allt 

har gets, kanske problemet helt enkelt ligger i att sjuksköterskan behöver bli bättre på att 

upprepa information och vara lyhörd på att den förståtts. Om sjuksköterskan arbetar utifrån 

sin position som arbetsledare anser vi att hon har ett ansvar att se till att patienten erhåller 

information från behövda yrkeskategorier.  

 

Resultatet visade att socialt stöd från vänner och anhöriga var mycket viktigt, vilket också 

stöds i en undersökning av Condon, Davis, Gore och Hendersson (2003). Ibland var aktivt 

stöd av vännerna det bästa och ibland var passivt stöd mest uppskattat av kvinnorna, 

beroende på vad de behövde just då. När stödet som gavs inte upplevdes som positivt av 

kvinnorna ledde det till ett upplevt sjukdomslidande i form av en ensamhet. Engberg, 

Eriksson och Fagerström (1997) framhävde att en sjuksköterska bäst stödjer patienten i 

dess lidande genom att delta i dennes upplevda känslor och att en djupare 

omvårdnadsrelation därigenom skapas. En djupare omvårdnadsrelation mellan 

sjuksköterskan och den sjuka kvinnan skulle kunna göra det möjligt för sjuksköterskan att 

förstå om det sociala stödet som ges är tillräckligt och om stödet ges på ett uppskattat och 

behövt sätt. Åtgärderna för en djupare relation skulle kunna vara stödsamtal till kvinnan 

där hennes tankar om adekvat stöd skrevs ner. Kanske skulle det vara befogat med 

upprepade stödsamtal då behov av stöd kan variera? Vid behov kanske kvinnans vänner 

och familj också behöver stöttning av sjuksköterskan i sin uppgift att stödja? Adekvat 

socialt stöd skulle kunna minska kvinnans sjukdomslidande och upplevelsen av ensamhet. 

Tankarna stöds av Erikson (1994) som framhöll att om sjuksköterskan inte ser patientens 

subjektiva upplevelser av lidande så kan heller inte adekvat stöd genomföras.  Då kvinnans 

upplevelse av stöd inte tillhandahålls optimalt är det enligt kompetensbeskrivningen 

(Socialstyrelsen, 2005) sjuksköterskans uppgift att lindra detta med adekvata åtgärder.  

 

En upplevd brist i kontinuitet av vårdpersonal kunde skapa ett lidande hos kvinnan. Hon 

upplevde då inte ett behövt socialt stöd. Bristen skapade ett smärtsamt och sårande lidande 

och resulterade i att kvinnorna såg sig själva som en börda i sin egen vård. Bristen i 

kontinuiteten av vårdpersonal skapade en känsla av att vara förbisedd, och även det 

resulterade i att kvinnorna kände lidande. Arman, Eriksson, Hamrin, Lindholm och 

Rehnsfeldt (2004) bekräftade att lidande kan uppstå av att känna sig förbisedd. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) togs det 
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upp att sjuksköterskan skall tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 

och att sjuksköterskan bör uppmärksamma och möta patienternas lidande och om möjligt 

lindra det. Ur ett omvårdnadsperspektiv skulle kvinnornas beskrivna lidande kunna 

förebyggas genom att arbeta för att minska antalet olika vårdpersonal runt patienterna och 

därmed öka vårdkontinuiteten. Svårigheterna med detta anses idag vara en ekonomisk 

fråga. Vårdavdelningarna tvingas ta in så många patienter som möjligt med minsta antal 

personal. Därmed minskar också kontinuiteten av vårdpersonal. Men frågan är om det inte 

går att även se ekonomiskt positivt på att minska en patients lidande genom att upprätthålla 

en god kontinuitet? Minskat lidande borde ge kortare läkningstid och därmed minskade 

kostnader.    

 

Kvinnorna i resultatet använde strategier för att skapa en inre trygghet och indirekt 

skapades då en ny inre styrka. Den nya styrkan kunde visa sig som en ökad empati som 

formades ett tag efter det svåra sjukdomsbeskedet. Den nya styrkan resulterade i en ny 

livsvilja och mognad hos kvinnorna och känslor som optimism, hopp, trygghet och lycka 

ökade. Kvinnorna började omprioritera vad som var viktigt i deras liv. Inget togs längre för 

givet och de uppskattade nu nya små saker. Vi kan se paralleller mellan det som resultatet 

visar och Eriksson (1994). Författaren beskrev att människan kan skapa mening med 

lidandet genom att försona sig med den nya situationen och ur det skapa nya möjligheter. I 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS:1982:763) anges att all sjukvård skall bedrivas med god 

kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. Ur ett omvårdnadsperspektiv drar vi 

slutsatsen att sjuksköterskan bättre skulle kunna stödja patientens väg till inre styrka och 

trygghet genom att lägga större vikt än idag på att bemöta patientens personliga 

omvårdnadsstrategier med öppna ögon och hjälpa dem att genomföra dessa. Görs inte detta 

fullt ut minskar kvinnornas möjligheter att hantera svårigheter och att finna inre styrka ur 

svårigheter.       

 

Sjuksköterskans och vårdpersonalens sätt att utföra omvårdnad var ofta en viktig del i 

stöttningen av kvinnans känslohantering, vilket också Arman, Eriksson, Hamrin, Lindholm 

och Rehnsfeldt (2004); Yarbro (2003) beskrev i sina studier. Flera bröstcancerdrabbade i 

föreliggande resultat beskrev att de känt ett positivt stöd från vårdpersonalen av att ha 

blivit sedda som individer och inte enbart som en patient i mängden. Att bli sedd som en 

individ vid inläggning på vårdavdelning skapade en växande tillit mellan dem själva och 

vårdpersonalen och utvecklades till känsla av säkerhet och trygghet i 

sjukdomssituationerna. Ur tryggheten skapades en väl behövd styrka för att kunna klara av 

att gå igenom behandlingarna. Slutsatsen som vi kan dra av detta är att det blir tydligt hur 

viktigt det är att se personer som egna individer i omvårdnadsarbetet.  Om omvårdnad 

innefattar att se enskilda individer, i större utsträckning än vad som utförs idag, kanske det 

skulle bidra till förkortade läkningstider och ett minskat lidande hos kvinnan. Att känna 

stöd och ses som en unik individ under behandlingstiden kanske till och med skapar en 

sådan trygghet och inre styrka hos kvinnorna att detta är en avgörande del i att överleva 

och besegra cancern?      

Slutsats 

Med tanke på vad resultatet visade skulle sjuksköterskans framtida omvårdnadsfokus 

kunna ligga i att se kvinnornas upplevda behov av bearbetningsstrategier, att jobba för 

förebyggande och upprepade informationssamtal om kvinnornas behandlingar och dess 
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biverkningar samt att finnas till hands för kvinnan och hennes familj i deras arbete med att 

stödja. För att ytterligare lindra kvinnornas upplevda lidande skulle sjuksköterskan kunna 

jobba som en spindel i nätet mellan olika yrkeskategorier, aktivt främja kvinnornas 

friskhet, deras viljor att upprätthålla sociala kontakter och dagliga rutiner för att nå 

välbehövd inre styrka.  

 

Mycket av fokusen i omvårdnaden ligger idag redan på ovan nämnda punkter, men som 

resultatet visar skulle det kanske behövas förbättras och utvecklas. Genom en sådan 

förbättring i bröstcanceromvårdnaden skulle fler kvinnor lättare kunna uppnå en upplevd 

god hälsa och därigenom ett effektivare läkande. Det skulle gynna vården både 

omvårdnadsmässigt och ekonomiskt om upplevelserna av läkemedelseffekterna hanterades 

bättre då vårdtiderna därigenom kunde kortas.   

 

Antalet insjuknande i bröstcancer är många och ökar. För att ha möjlighet att bedriva en 

god evidensbaserad omvårdnad är det av vikt att sjuksköterskor har god kunskap om hur 

kvinnor upplever sjukdomen och dess medförda lidande. Därför är studiens resultat av vikt 

för framtida omvårdnadssituationer. 

 

Som resultatet visade kunde kvinnor använda överlevnadsstrategier för att ta sig igenom 

sjukdomstiden och en framtida forskning kring detta skulle kunna vidareutvecklas för att 

ytterligare förbättra kvalitén på den svenska bröstcancervården. 
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Bilaga 1    Dokumentation över artikelsökning 

Datum Informationskälla 

 

Sökord Limit Antal träffar Använda artiklar Artiklar 

10/11 Cinahl Breast cancer 

AND woman 

AND experience  

 59 1 *Transcending breast cancer: Making meaning from diagnosis 

and treatment. 

 

10/11 ELIN Breast cancer  82492   

  och experience  2192   

  och woman  74 1 *Mastectomy, body image and therapeutic massage: A 
qualitative study of women’s experience 

10/11 Academic Search Elite Breast cancer  26637   

  AND experience*  1318   

  AND women  773   

    År 2000 663   

  AND qualitative År  2000 102 6 *Living the experience of breast cancer treatment: The younger 
women’s perspective. 

*Survivor loneliness of women following breast cancer. 

*The diagnosis of breast cancer: Transition from health to 
illness. 

*Beyond dichotomies of health and illness: Life after breast 

cancer. 
*Living with newly diagnosed breast cancer: A qualitative 

study of 10 women with newly diagnosed breast cancer. 

*Breast cancer and experiences of social support. 

10/11 Academic Search Elite Breast cancer 

AND lived 

experience* 

År  2000 20 4 *Holding it all together: Breast cancer and its impact on life for 
younger women. 

* Hawaiian women and the experience of breast cancer. 

*Women undergoing breast diagnosis: The lived experience of 
spirituality. 

*The experience of suffering as lived by women with breast 

cancer. 
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Bilaga 2     Artikelöversikt    

    

Artikelinformation                Perspektiv                      Problem/ Syfte                    Metod                         Resultat 

 

1 Titel: Women undergoing breast cancer 

diagnostics: The lived experience of 

spirituality 

Författare: De Grasse, C., Hackbusch- 

Pinto, R. & Logan, J. 

Tidskrift: Oncology nursing forum 

Årtal: 2006 

En fenomenologisk 

studie. 

Giorgi 1997 

Att belysa uppfattningen av 

andlighet hos kvinnor som 

genomgått bröst diagnostik. 

Intervjuer.  

Giorgi 1997 
 Att skapa en fokuserad isolering. 

 Att söka kontakter. 

2 Titel: The experience of suffering as 

lived by women with breast cancer 

Författare: Fothergill, F. & 

Perreault, A. 

Tidskrift: International Journal of 

palliative nursing 

Årtal: 2005 

En fenomenologisk, 

hermonautisk studie.  

 

 

Att utforska erfarenheter av det 

upplevda lidandet hos kvinnor 

med bröstcancer. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Colaizzy 1978 

 Djup andlighet  

 Att kopplas till naturen 

3 Titel: Living the experience of breast 

cancer treatment: The younger women’s 

perspective. 

Författare: Borbasi, S. & Coyne, E. 

Tidskrift: Australian journal of advanced 

nursing. 

Årtal: 2009 

En beskrivande studie 

med ett feministiskt 

förhållningssätt. 

 

Att utforska unga kvinnors 

erfarenhet av tidig 

bröstcancerbehandling. 

Djupgående 

intervjuer. 

Grbich 1999 

 Diagnos; en period av misstro och oro.  

 Omringad av sin familj, men fortfarande med en 

känsla av att gå igenom det ensam. 

4 Titel: Survivor loneliness of women 

following breast cancer. 

Författare: Rosedale, M. 

Tidskrift: Oncology nursing forum. 

Årtal: 2009 

En beskrivande studie. 

Husserl`s 

fenomenologi. 

 

Att beskriva erfarenheter av 

ensamhet mer än ett år efter 

bröstcancer behandling. 

Intervjuer och 

frågeformulär. 

Streubert Speziale 

 och Carpenter 

2003 

 Att bli medveten. 

 Att överskrida tid. 

  Missuppfattningar.  

 Icke önskvärd spegling.  

 Sköra vitala kontakter.  

 Undanhålla sanningen. 

5 Titel: The diagnosis of breast cancer: 

Transition from health to illness. 

Författare: Boehmke, M. & 

Dickerson, SS. 

Tidskrift: Oncology nursing forum. 

Årtal: 2006 

En kvalitativ 

hermeneutisk studie. 

Heideiggerian 

Att erhålla en bättre förståelse 

av allmänna uppfattningar och 

delade erfarenheter hos kvinnor 

efter en bröstcancer diagnos. 

Hermeneutisk 

process. 

Dinkelmann och 

Ironside 1998 

 En förändrad hälsa över natten.  

 Sudda ut sitt tidigare jag.  

 Värdering av sjukdom.  

 Att möta framtiden; men sen då? 
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Fortsättning bilaga 2 

Artikelinformation                Perspektiv                      Problem/ Syfte                    Metod                         Resultat 

 

6 Titel: Living with newly diagnosed 

breast cancer: A qualitative study of 10 

women with newly diagnosed breast 

cancer. 

Författare: Landmark, B. & 

Wahl, A. 

Tidskrift: Journal of advanced nursing 

Årtal: 2002 

En kvalitativ studie. Att förstå 10 kvinnors 

erfarenheter av att leva med 

nydiagnostiserad bröstcancer. 

Djupgående intervjuer. 

Grounded theory 

Strauss och Corbin 

1990 

 En styrka jag inte visste fanns; relaterat 

till viljan att leva.  

 Emotionellt kaos.  

 Trasig och sliten kropp; erfarenheter 

relaterade till kroppsliga och fysiska 

förändringar. 

  Förlust av bröst; erfarenheter relaterade 

till kvinnlig identitet. 

  Att göra något annat; erfarenheter 

relaterade till meningsfulla aktiviteter. 

  I nöd och lust; erfarenheter relaterade 

till socialt stöd.  

7 Titel: Beyond dichotomies of health and 

illness: Life after breast cancer 

Författare: Thomas-MacLean, R. 

Tidskrift: Nursing inquiry 

Årtal:2005 

En kvalitativ studie med 

fenomenologiskt och 

feministiskt perspektiv. 

Att utforska kvinnans 

erfarenheter av 

förkroppsligande efter 

bröstcancer. 

Fokus grupper och 

intervjuer med 

kvalitativa riktlinjer. 

Charmas and Olesen 

1997, Bentz and 

Shapiro 1998, DeVault 

1990 & Van Manen 

1990 

 Hur det känns. 

 Att hantera sitt utseende.  

 Behandling utan slut 

8 

 

Titel: Mastectomy, body image and 

therapeutic massage: A qualitative study 

of women’s experiences. 

Författare: Bredin, M. 

Tidskrift: Journal of advanced nursing 

Årtal: 1999 

En kvalitativ studie. Tre kvinnors upplevelser av 

bröstcancer med fokus på 

deras kroppsuppfattning. 

Intervjuer och 

massage. 

Guba och Lincon 1985 

 Kvinnors erfarenheter av sina förändrade 

kroppar. 

 Effekten på jaget av att förlora ett bröst.  

 Effekten på den sociala identiteten. 

 Erfarenhet av massage 

9 Titel: Holding it all together: Breast 

cancer and its impact on life for younger 

women 

Författare: Borbasi, S., & Coyne, E. 

Tidskrift: Contemporary nurse 

Årtal: 2006 

En tolkande studie med 

feministisk perspektiv. 

Att utforska erfarenheten av 

diagnostiserad bröstcancer hos 

kvinnor under 50 år. 

Djupgående intervjuer. 

 Strauss och Corbin 

1990 

 Diagnos; att behöva vara stark. 

 Påverkan på familjen. 

 Livet efter behandlingen. 
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Titel: Breast cancer and  

experiences of social support 

Författare: Landmark, B., 

Strandmark, M. & Wahl, A. 

Tidskrift: Nordic college of  

caring sciences 

Årtal:2002 

En kvalitativ studie.   Att förstå10 kvinnors 

erfarenheter av att leva med 

diagnostiserad bröstcancer. 

Grounded theory med 

djupgående intervjuer 

Glaser och Strauss och  

Strauss och Corbin 

 Erfarenhet av socialt stöd; 

Känslomässiga, praktiska och informativa 

        Samspel.                 

 Samspel med nära anhöriga, vänner och 

kollegor.  

 Samspel mellan organisationer och 

institutionspersonal. 
11 

 

Titel: Transcending breast cancer: 

Making meaning from diagnosis and 

treatment 

Författare: Dickerson, D. & Kahn D. 

Tidskrift: Journal of holistic nursing 

Årtal:2009 

En kvalitativ 

fenomenologisk studie. 

Att utforska hur kvinnor med 

bröstcancer ser sig själva som 

offer. 

Intervjuer. 

Fenomenologisk 

analys 

Colaizzi, 1978 

 Olika känslor vid olika tidsperioder av 

sjukdomen. 

 Att gå från att få stöd från andra till att ge 

stöd till andra. 

12 Titel: Native Hawaiian women and the 

experience of breast cancer 

Författare: Phyllis, E. 

Tidskrift: Women & Health 

Årtal 2006 

En tolkande och 

fenomenologisk studie. 

Att utforska de levda 

erfarenheterna av en utvald 

grupp infödda hawaiianska 

överlevare av bröstcancer. 

Intervjuer  

Benner, 1994 
 Sammanhanget av upptäckten.  

 Sammanhanget av transformationen; 

               fysisk, emotionellt och andligt. 

 Sammanhanget av livets omgruppering; att 

återfå balansen. 



 

V 

 

Bilaga 3    Arbetsgång 

Här skriver vi ner hur vi har jobbat och fördelat vårt arbete under vårt gemensamma C- 

uppsats.  

 

Först valde vi ett ämne vi gemensamt tyckte var intressant och sedan försökte vi avgränsa 

ämnet genom att välja sammanhang.  Efter bakgrunden var gjord och syftet för arbetet 

inringat gick vi in för att söka vetenskapliga artiklar till vårt resultat. Först sökte vi 

tillsammans, sedan försökte vi var för sig med de valda sökorden vi hade bestämt. Vi tog 

hjälp utav bibliotekspersonal och kunniga bekanta för att söka material. Det visade sig 

dock att vi genom okunskap gjort fel under vårt sökande och vi fick börja om från början, 

efter diskussion med läraren hur vi skulle göra. Det nya materialet hittade vi var för sig. Vi 

gjorde personliga anteckningar om sökvägar efter vägen, och dessa anteckningar 

sammanställdes sedan av Carin i en gemensam tabell. Materialet lästes igenom allt efter 

som vi hittade det, vi sorterade ut de artiklar som verkade intressanta och som matchade 

vårt syfte och sedan träffades vi för att gemensamt gå igenom artiklarna vi hittat. Vi kom 

överens om ett antal artiklar som var intressanta till vårt resultat och dessa gjordes till 

dubbletter som vi på respektive håll kritiskt kvalitetsgranskade enligt Friberg (2006). De 

som inte höll måttet tog vi bort efter gemensam diskussion. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes enskilt genom att vi läste igenom alla artiklarna och förde anteckningar, men 

dessa sammanställdes senare av Charlotte.  

 

Sedan började analysen av artiklarna utifrån Friberg (2006). Vi läste noggrant igenom alla 

artiklarna var för sig, vilket gynnade koncentrationen. Utifrån vårt syfte färgmarkerade vi 

ord och meningar ur artiklarnas resultat och förde över dem på papper. Likheter och 

skillnader mellan artiklarna hittades genom att vi tillsammans lade ett jättepussel och 

sorterade i olika högar. Dessa högar blev våra kategorier i resultatet. De olika 

huvudkategorierna delades lika mellan oss och resultatskrivandet började, mest var för sig, 

men vi träffades och stämde av resultatet.  Vid slutet märkte vi att vi gjort ett dubbelt jobb, 

då vi skrivit om liknade saker och vi fick tillsammans sätta oss och korrigera och sätta 

samman de olika delarna. Detta mynnade ut i ytterligare korrigerring av kategorier och 

subkategorier, men med delvis nya namn.  

 

Samtidigt som resultatet skrevs började Carin skriva på en sammanfattning att ha i början 

av arbetet, både på engelska och på svenska och Charlotte skrev på en metoddiskussion. 

Tillsammans gick vi igenom de tre delarna och granskade dem. Slutligen skrev vi 

gemensamt en resultatdiskussion. Alla uppsats- delarna sammanställdes slutligen av Carin 

i ett gemensamt dokument med en framsida, en innehållsförteckning, korrigering av 

marginaler, titelstorlekar och referenslista.   

 

 

// Carin och Charlotte 


