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Abstrakt 

Bakgrund: Att leva med bröstcancer är ett flerdimensionellt problem som påverkar 

patientens livskraft. För att kvinnan ska orka uthärda de fysiska och psykiska 

påfrestningarna som sjukdomen innebär, är det viktigt att lyfta fram hur det är att leva 

med bröstcancer. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturstudie med innehåll av kvalitativa artiklar 

Resultat: Fyra kategorier identifieras; en förändrad livsvärld, att leva med ångest, oro 

och rädsla, den inre styrkan och omgivningens stöd. Kvinnornas cancerdiagnos 

upplevdes som omtumlande, där känslor och tankar skapade ett inre kaos. Fynden visar 

på att många kvinnor upplevde trötthet, bristande energi och koncentrationssvårigheter, 

dock visar resultatet på att socialt stöd gav kvinnorna en mer positiv inställning och de 

blev mer benägna att klara av motgångar. Grundläggande för kvinnornas förmåga att 

effektivt kunna hanterar sjukdomens individuella upplevelser så som rädslor, dålig 

självkänsla och sjukdoms symtom, var att vårdpersonalen kunde skapa en förståelse för 

kvinnornas upplevelser och balansera den stödjande informationen som gavs. Slutsats: 

Varje kvinna har en unik upplevelse av sin cancersjukdom och kämpar med en osäker 

framtid och när förståelse och information saknas skapas en misstro till sjukvården, 

därför behöver ämnet ytterligare belysas genom fortsatt forskning. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige hos kvinnor. Cirka 8000 

kvinnor varje år drabbas av bröstcancer. Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer 

upplever ofta en stor symtombörda i samband med diagnos och behandling, dessa 

besvär är individuella och förändras under sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2014). 

Av de kvinnor som drabbas av cancer utgörs cirka en tredjedel av bröstcancer och cirka 

hälften av dessa kvinnor genomgår mastektomi (Socialstyrelsen, 2015). Dessa kvinnor 

lider av såväl kroppsliga som psykologiska problem (Regionala cancercentrum, 2014). 

Boehmke och Dickerson (2006) beskriver att kvinnornas livsstilsmönster inom familj 

och på arbetet förändrades i samband med diagnosbeskedet. En brytning med det 

sociala kontaktnätet och kvinnornas upplevelse av nedsatt funktion påverkade dem både 

fysiskt och känslomässigt. Vidare beskrivs att känslor inför det okända skapar stor 

osäkerhet inför framtiden och hur kvinnorna upplever sin situation beror på deras 

tidigare erfarenheter. För att kvinnan ska orka uthärda de fysiska och psykiska 

påfrestningarna som sjukdomen innebär är det viktigt att lyfta fram hur det är att leva 

med bröstcancer. Genom denna litteraturstudie är ambitionen att få en inblick i kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer vilket ger sjuksköterskan större möjligheter till 

att stödja och ge god omvårdnad till denna patientgrupp. 

2 Bakgrund 

Sedan 1970- talet har stora framsteg gjorts när det gäller diagnos och behandling av 

bröstcancer. I takt med effektivare behandlingsmetoder har dödligheten minskat med 

cirka 50 procent (Läkemedelsverket, 2014).  Överlevnaden av bröstcancer har kraftigt 

ökat det senaste decenniet, vilket medför nya utmaningar och har blivit en viktig fråga i 

omvårdnadssammanhang. I och med att det kan uppstå långvariga komplikationer skulle 

sjukdomen kunna anses som ett kroniskt tillstånd som vården måste känna till för att 

kunna ge god omvårdnad. Då omvårdnadsfrågor kan vara svåra att specificera är det 

viktigt att belysa och identifiera de områden där patienten upplever lidande och sänkt 

livskvalitet. Det är viktigt att det finns en väl fungerande omvårdnadsverksamhet så att 

cancervården kan individanpassas och bli patientcentrerad (Socialstyrelsen, 2014). 

Reed, Kössler och Hawthorn (2012) menar att bröstcancerpatienter representerar en 

unik och mycket komplex grupp och idag handlar det om att skapa en smidig övergång 

till att rikta olika behandlingar till relaterade terapier för att kunna förebygga patientens 
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lidande. Behandling av bröstcancer är likvärdig för män och kvinnor (Regionala 

cancercentrum, 2015). Det är ovanligt att män drabbas av bröstcancer de svarar för 

mindre än en procent och kommer därför exkluderas i denna litteraturstudie (Fallbjörk, 

2012). 

2.1 Patofysiologi, etiologi och behandling av bröstcancer 

Tillståndet cancer måste diagnostiseras med hjälp av mammografi, ultraljud och 

finnålsbiopsi och då bröstcancer har konstaterats kan det bli aktuellt med kirurgisk 

excitation, strålning och olika läkemedelsbehandlingar (Läkemedelsverket, 2014). 

Etiologin är okänd men många olika faktorer påverkar utvecklingen av tumörer, cirka 

fem till tio procent av fallen orsakas av ärftliga faktorer. Enligt Karolinska Institutet 

[KI] (2016) är en riskfaktor för att drabbas av bröstcancer den indirekta påverkan av 

kvinnliga könshormoner, dock anses den största riskfaktorn vara hög ålder och 

genetiska faktorer. De omfattande behandlingarna i form av kirurgi och lokal 

strålbehandling påverkar patientens livskvalitet och därmed blir omvårdnaden alltmer 

komplex, vilket medför högre krav på snabbare kommunikationsvägar med fokus på 

patientens upplevelser och förutsättningar för diagnos, behandling och uppföljning 

(Socialstyrelsen, 2014).  

2.2 Sjuksköterskans ansvar 

Genom att visa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet mot 

patienten främjas insatserna att tillgodose patientens hälsa och sociala behov, då 

patientens livskraft ökar skapas bättre förutsättningar för att orka leva med sin 

bröstcancer. Genom att sjuksköterskan får tillgång till patientens vardagliga aktiviteter 

och dennes livsvärld, kan hon genom samtal uppmuntra, ge tips och stöd utifrån 

patientens förutsättningar, vilket kan hjälpa patienten att vara i stånd att utföra små som 

stora livsprojekt som ger innehåll och mening till livet (Dahlberg & Segesten, 2013). 

Sjuksköterskans arbetsområde är att fokusera på patientens behov av vård, ta sig tid 

samt värna om patientens rättigheter. Oberoende av hur lång tid en vårdprocess tar är 

kontinuiteten viktig och att patienten ostört kan utvecklas mot optimal hälsa (Eriksson, 

2003). ICN: S (International Council of Nurses) etisk kod ska vara en vägledning för 

sjuksköterskan att handla utifrån samhällets värdegrunder och dess behov genom att 

förebygga sjukdom, främja hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). 
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2.3  Vårdrelationen 

Både Socialstyrelsen och det nationella vårdprogrammets rekommendation är att 

bröstcancerpatienter erbjuds en kontaktsjuksköterska. Våren 2016 infördes det så 

kallade standardiserade vårdförloppet (SVF), vilket innebär en nationell satsning på 

cancerstrategin. Varje cancerpatient har rätt till en skriftlig individuell vårdplan och ska 

ha tillgång till en fast kontaktperson vid första diagnostillfället. För patienten innebär 

det ett minskat lidande genom att kontaktsjuksköterskan fyller en viktig funktion 

gällande vårdplanering, kontinuerlig information och stöd (Socialstyrelsen, 2014). 

Bahrami (2011) menar att det finns många olika aspekter av bröstcancerpatienters 

upplevelser som bidrar till sämre livskvalitet, men som vårdare kan man stötta patienten 

genom att stödja och uppmuntra patienten att vara människa och kvinnan i sin 

förändrade kropp. Eriksson (1988) menar att relationen mellan patient och vårdare utgör 

grunden i allt vårdande och har stor betydelse för vårdprocessen. En vårdrelation bygger 

på ömsesidighet och kunskap som uppfyller de etiska kraven. Själva omvårdnaden 

kännetecknas av omtanke och närvaro, det är ofta de små tingen som är viktiga för 

patienten och det viktiga är inte vad man säger eller gör utan det handlar om att våga 

möta patienten och anhöriga utifrån deras upplevelser och lidande. 

2.5 Omvårdnad vid bröstcancer 

Regionala cancercentrum (2016) betonar att kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer ofta beskrivs utifrån medicinska termer, vilket innebär att det ofta saknas 

evidens för olika fenomen som belyser kvinnors upplevelser. Cebeci, Yangın och Tekeli 

(2012) betonar att kvinnor som lever med bröstcancer har olika behov eftersom det är 

sammankopplat med olika upplevelser utifrån patientens livsvärld. Att leva med 

bröstcancer är ett flerdimensionellt problem som påverkar kvinnornas livskraft. Tidigare 

studier beskriver att patienter önskar information om behandling eftersom bördan av att 

hantera förändringar i sociala relationer minskade deras fysisk och emotionella 

funktioner samt att en förändrad kroppsuppfattning är en påfrestande situation (Krigel et 

al., 2014). Reed, Simmonds, Haviland och Corner (2012) menar att bröstcancerpatienter 

är otillfredsställda på grund av att vårdkvalitet inte uppfyller omvårdnadsmålet av att 

tillfredställa patienternas förväntningar och hållit jämna steg med effektivare 

livsförlängande behandlingar, vilket innebär att patienters lidande skulle kunna 

förbättras genom information, symtomkontroll och psykosocialt stöd. De psykologiska 

och fysiologiska upplevelserna är sammankopplat med individens livsvärld och dennes 
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föreställningar, utbildning och individuella erfarenheter, som i sin tur beror på 

patientens kulturella, andliga och sociala ekonomiska omständigheter (ibid.). Drageset, 

Lindstrøm, Giske och Underlid (2016a) beskriver att många kvinnor som får 

bröstcancerdiagnos upplevde diagnosfasen, behandlingen och återhämtningsfasen som 

mest fysiskt och psykiskt påfrestande. Socialstyrelsen bekräftar problematiken med att 

vetenskapliga forskningen inte belyser patientens upplevelser, utan den forskning som 

finns idag belyser symtomlindrande åtgärder. Denna brist konstateras även i 

bröstcancerregistrets nationella årsrapport 2015 (Regionala cancercentrum, 2016).  

2.6 Centrala begrepp  

Nationalencyklopedin (2016) beskriver en upplevelse som en reaktion på någonting 

som man tidigare har uppfattat. En upplevelse är någonting som varje enskild individ 

värderar på ett känslomässigt plan, genom en positiv eller negativ känsla ger vårt förnuft 

oss en mening av upplevelsen. Denna upplevelse innefattar inte ett ställningstagande 

utan innebär att vårt sinne endast förmedlar en känsla av en situation. Hälsa är en 

upplevelse av kroppsligt, andligt och själsligt välbefinnande där patientens upplevelser 

ingår i ett större sammanhang av olika relationer och händelser Eriksson (2000). 

Vidare beskriver Nationalencyklopedin (2016) ordet leva innebär att världen lever med 

mig och att må bra handlar om gemenskap samt tillgång till kultur, där man som patient 

befinner sig i ett visst fysiskt eller psykiskt tillstånd permanent eller tillfälligt. 

Begreppet levd kropp beskrivs utifrån den franske filosofen Maurice Marleau - Ponty 

vilket tolkas utifrån patientens subjektiva upplevelser, där patientens erfarenheter är ett 

filosofiskt begrepp med skiftande innehåll (ibid.). 

2.7 Teoretisk referensram 

Denna litteraturstudie kommer författaren att använda sig av omvårdnadsforskaren 

Katie Erikssons lidandeteori med fokus på att beskriva patienters upplevelser av att leva 

med bröstcancer. Historiskt sett har syftet att vårda varit att lindra patientens lidande 

och att finna vägar för att minska lidande, vilket kan ses som en stor utmaning. 

Relationen mellan patient och vårdare utgör grunden i allt vårdande och det är i den 

verkligt sanna relationen till patienten som det kommer att finnas utrymme för att 

uttrycka aktuella begär, behov och problem. Eriksson menar att man inte kan förstå 

människan utifrån en isolerad individ, utan måste ses som en relation till den andre, 

antingen Gud eller andra människor. Lidande är en oundviklig del av människans liv 
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och kan leda till förnyelse eller upplösning (Dahlberg & Segesten, 2013). 

Sjuksköterskan kan lindra patientens lidande genom att se till att denne känner sig 

välkommen, älskad, bekräftad och förstådd. Då patientens värdighet respekteras ges det 

utrymme för att lindra lidande och patienten kan motta vård och behandling (Kirkevold, 

2000). 

2.7.1 Sjukdomslidande 

Kunskap om lidande i samband med sjukdom och behandling har funnits länge och ren 

kroppslig smärta är vanligt i samband med sjukdom. Den kroppsliga smärtan kan vara 

outhärdlig och påverka patienten både själsligt och andligt. En kroppslig smärta fångar 

patientens hela uppmärksamhet vilket försvårar möjligheterna till att hantera sitt 

lidande. Själsligt och andligt lidande sker i samband med en upplevelse av förnedring, 

skam och skuld. Det kan vara utifrån patientens livsvärld eller utifrån fördömande 

attityder från vårdpersonal. Det kan också vara upplevelsen av att förlora en kroppsdel, 

fysisk förmåga eller olika förändringar i patientens vardagsliv. Upplevelsen av att känna 

sig misslyckad och inte orka bidrar till lidande Eriksson (2003). Då en kvinna drabbas 

av bröstcancer bidrar det till tankar om en osäker framtid som är både fysiskt och 

psykiskt påfrestande, kvinnornas upplevelser är individuella och beroende av sin 

kontext. Ett visst lidande kan kännas outhärdigt på grund av känslan av ensamhet och 

upplevelsen av att inte bli förstådd kan medföra ett sjukdomslidande.  

2.7.2 Vårdlidande 

Ett vårdlidande kan vara en kränkning av patientens värdighet, fördömelse, straff, och 

maktutövning samt utebliven vård. Nightingale beskrev vårdlidande som en följd av 

otillräcklig vård vilket under 1900-talet har lett till ökade diskussioner kring vårdetiska 

frågor och hur man ska definiera god vård. Detta tyder på att vårdlidande är ett typiskt 

fenomen inom vård. Lidande på grund av vård eller utebliven vård är en subjektiv 

upplevelse, vilket skulle kunna undvikas om vården utförs med värdighet och 

trovärdighet Eriksson (2003). Dahlberg och Segesten (2013) betonar att vårdlidande 

uppstår då den sjuke människan blir åsidosatt av sjukvården. Att inte säkerhetställa 

vårdkvalitet utifrån den enskilde kvinnans förutsättningar kan skapa ett vårdlidande 

(Reed et al.,2012).  
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2.7.3 Livslidande 

Livslidande kan upplevas då hela patientens existens är hotad eller när den egna 

förmågan till social samverkan sviktar. Då patientens livssituation förändras och det 

som varit viktigt i livet blir annorlunda. Rädsla och förtvivlan över att inte bli sedd är 

som att hotas av förintelse. Känslan av förintelse är starkt kopplat till tankar av att inte 

orka samtidigt som vetskapen om att sjukdomen kan innebära att dö skapar ett enormt 

lidande. Känslan av ovisshet kan ge livsleda och patienten kan då uppleva det som att 

livet saknar värde. Då lidandets kamp är som mest intensiv saknas ofta förmågan att 

kunna förmedla sitt lidande till en annan människa. Allt lidande innebär upprörande 

känslor och att försöka lindra lidande för patienten innebär att våga vara medaktör 

(Eriksson, 2003). Drageset et., al (2016a) menar att ett livlidande är förknippat med 

kvinnornas socialkulturella förutsättningar, där  upplevelsen av att inte känna sig 

behövd och bli utesluten ur grppen kan leda till livslidande. Livslidande är relaterat till 

människans behov av både mening och sammanhang tillsammans med andra (Dahlberg 

& Segesten, (2013). 

3 Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Att få diagnosen 

bröstcancer innebär ett lidande för kvinnorna och påverkar deras vardag. Oavsett ålder, 

utbildning, kulturell och etnisk bakgrund, kommer sjuksköterskan att möta dessa 

kvinnor inom vården. I dag efterfrågas mer forskning kring kvinnors upplevelser och 

hur dessa förändringar påverkar livskvaliteten. Forskningen tyder på att det är av stor 

betydelse att belysa kvinnors upplevelser av bröstcancer för att kunna ge en god 

omvårdnad. Reed et al., (2012) betonar att otillräcklig observans från vårdpersonal 

skapar flerdimensionella problem. För att ska kunna ge information, praktiskt stöd samt 

psykosocialt och emotionellt stöd är det viktigt att sjuksköterskan får en ökad förståelse 

för kvinnors upplevelser. Att bemöta kvinnor med bröstcanser utifrån deras egna 

idividuella och socialkulturella förutsättningar minskar sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande.  

4 Syfte 

Syftet är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. 
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5 Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie som genomfördes utifrån Forsberg och 

Wengström (2013), vilket innebär att systematiskt söka vetenskapliga artiklar som 

granskas och analyseras för att besvara litteraturstudiens problemformulering och syfte. 

Litteraturstudien utgår från en kvalitativ ansats och för att hitta artiklar till studien 

användes databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Genom att använda de tre 

databaserna, skapades ett bredare perspektiv inom omvårdnad. PubMed är en databas 

med inriktning mot hälsoområden som biomedicin, omvårdnad, hälso- och 

sjukvårdssystemet och sociala vetenskaper, Cinahl med inriktning mot omvårdnad, 

biomedicin, hälsovetenskaper medan PsycInfo mot psykologi och relaterade områden 

inom omvårdnad (Axelsson, 2012).  

5.1 Inkusion- och exklusionskriterier 

Artiklarna skulle utgå från patientperspektivet och fokusera på kvinnors olika 

upplevelser av att leva med bröstcancer. Kvinnorna i studierna skulle vara över 18 år. 

Artiklarna skulle vara peer reviewed research, skrivna på engelska eller svenska, 

publicerade efter 2011 samt att kvalitativa studier inkluderades. Andra perspektiv så 

som sjuksköterskeperspektivet samt andra cancerdiagnoser än bröstcancer blev kriterier 

för exklusion. 

5.2 Datainsamling och urval 

Genom att testsöka i olika databaser och använda databasernas hjälpfunktioner skapades 

först en överblick av hur mycket material det fanns inom studiens syfte. Genom att 

planera en sökstrategi och undersöka databasernas olika sökverktyg och ämnesordsträd 

kunde relevanta sökord identifieras och de ämnesord som var mest relevanta för denna 

litteraturstudie identifierades för att kunna precisera sökresultatet bättre mot 

litteraturstudiens syfte. Ytterligare sattes kriterier för vilka studier som skulle inkluderas 

och exkluderas vilket ökade möjligheten att finna den mest relevant träfflistan samt att 

få ett relevant och hanterbart underlag för litteraturstudien. Detta utifrån Backman 

(2016) som beskriver att det måste finnas en sökterm, referensdatabas, sökverktyg och 

söksyntax.  

Fastställda ämnesord i databaserna användes såsom Mesh-terms breast neoplasms, 

emotions, hope, life change, attitude to health, qualitative research. Genom att 
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kombinera olika ämnesord och dess inträdesvillkor samt användning av fritextsökning 

och trunkeringar så som lymphedema, atitude, life events, survival, psychological, well-

being och life changes, ökade träffsäkerhet och resultatlistan blev mer relevant utifrån 

syftet. För att få sökstrategin mer systematisk och träfflistan mer relevant användes 

databasernas indexfunktion och med hjälp av ämnesordträdet, fritextsökning och 

trunkeringar kunde antalet träffar maximeras (se Bilaga A, B och C). Vetenskapliga 

ämnesord söktes i databaserna Svenska MeSH, Medical Subject Headings (MeSH), 

Cinahl Headings och Thesaurus (PsycInfo). I enlighet med Axelsson (2012) skapades 

en överblick på de vetenskapliga artiklarna som finns inom området genom att olika 

kombinationer av sökord har studeras samt att titlarna studerats på träfflistan, vilket 

ökade möjligheten till att finna relevanta artiklar. Inklusion- exklusionskriterier 

bestämdes innan sökningen genomfördes i de olika databaserna. 

Sökorden utgör en grund för litteratursökningen och utökas med underliggande 

aspektord samt synonyma ord av upplevelse, vilket kombinerades med hjälp av 

fritextsökning och de så kallade booleska operatorerna AND, OR. För att bredda 

sökningen och fånga upp ord som handlade om känslor och upplevelser kombinerades 

sökorden med OR. För att begränsa sökningen till en smalare träfflista, det vill säga 

bröstcancer användes AND. Trunkering utfördes för att fånga upp olika varianter av ett 

begrepp, det vill säga ord med samma ordstam följer med i sökningen. Fritextsökning 

och trunkering användes framförallt för att inte missa aktuella artiklar. Sökningen 

avslutas med avgränsningar så som språk och årtal för att slutligen kunna nå ett rimligt 

antal artiklar att studera. För att kunna hålla god internstruktur i litteraturstudien fick 

databaserna olika färger och artiklarna numrerades (se bilaga D och E). 

Totalt gav sökningen i PubMed 164 träffar, Cinahl 13 träffar och PsycINFO gav tio 

träffar (se Bilaga A, B och C). Steg ett var att läsa alla titlar och exkludera de artiklar 

som inte svarade mot syftet att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. I 

steg två lästes totalt 66 stycken abstrakt var av 23 artiklar ansågs matcha 

inklusionskriterierna. Steg tre innebar att läsa 23 artiklar sin helhet. Vid ytterligare 

noggrann läsning fick ytterligare sex artiklar exkluderas då de inte beskrev 

patientperspektivet, redovisade inte tillräckligt med data för att beskriva ett tydligt 

resultat samt avsaknad av tydligt beskriven metod. 17 stycken artiklar ansågs som ett 

för stort studiematerial och därför exkluderas åtta artiklar då artiklarnas resultat saknade 

tydligt beskrivet resultat bedömdes det som låg kvalitet. Nio artiklar valdes ut för kritisk 

granskning i urvalsprocessens femte steg, granskningsmallen som användes är skriven 
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av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) samt 

”kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik– patientupplevelser” (se Bilaga F). 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen resulterade således i nio artiklar som svarade mot studiens syfte 

och ansågs ha hög relevans och trovärdighet då de uppfyllde kraven utifrån studiens 

syfte samt enligt SUB:s. kvalitetsgranskningsmall (se Bilaga F). Artiklarna som 

kvalitetsgranskades lästes upprepade gånger för att kunna bedöma dess kvalitet samt 

skapa en helhetsförståelse för dess innehåll. Den totala bedömningen klassificerades 

utifrån låg, medel och hög kvalitet där graderingen innebar att ju högre positiva svar 

desto högre trovärdighet fick artiklarna. De nio artiklarna granskades kritiskt och 

samtliga artiklar inkluderades då alla ansågs hålla hög kvalitet (se Bilaga E). 

5.4 Analys 

Analysmetoden utgår från en manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Inspiration 

för att sammanställa resultatet i den systematiska litteraturstudien hämtades från 

Forsberg och Wengström (2013). En innehållsanalys används för att identifiera mönster 

i en text och för att beskriva ett specifikt fenomen. Induktivt tänkande har sina rötter 

inom filosofi, historia och antropologin och fokuserar på att tolka och skapa mening och 

förståelse för olika upplevelser av ett mänskligt fenomen och där forskaren undviker att 

använda förbestämda kategorier. En analys av texter kan göras utifrån manifest eller 

latent innehållsanalys. Manifest analys görs utifrån synliga mönster med minimal 

tolkning av datamaterialet som landar i kategorier, medan en latent innehållsanalys 

innebär en högre grad av tolkning av ett datamaterial för att slutligen komma fram till 

olika huvudteman (ibid.). Denna litteraturstudie bygger på en manifest innehållsanalys. 

Genom att studera och läsa helheten i artiklarnas resultat upprepade gånger kunde 

meningsenheter som innehöll relevant information för studiens syfte och 

problemformulering avgränsas. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär en 

analys att man delar upp texten i mindre delar och det undersökta fenomenet studeras 

och granskas enskilt för att därefter, sätta ihop delarna till en ny helhet. För att skapa 

struktur och finna meningsfulla samband av resultatets texter markerades mindre delar 

av texten med olika färger. Utan att förlora koppling till ursprungsdata och innebörden 

av de meningsbärande enheterna lyfts de ur sitt sammanhang och kopieras över till ett 
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separat dokument samt översattes från engelska till svenska för att ge författaren en 

tydligare överblick, men även för att kunna förstå och tolka innebörden av texterna samt 

värdera meningsenheterna utifrån likheter, olikheter och motsatser. Texterna sorterades 

utifrån likheter och skillnader för att därefter sorteras under lämliga rubriker. Nästa steg 

var att kondensera meningsenheterna, vilket innebär att onödig text redigeras bort och 

kodas till enstaka ord så som rädsla, ångest, oro. Slutligen abstraherades de 

kondenserade kodenheterna, vilket innebär att koderna lyfts till en högre logisk nivå 

som beskriver meningsenhetens specifika sammanhang det vill säga texten 

kategoriseras i fysiska, psykiska och sociala funktioner och sammanfattas till olika 

huvudkategorier som beskrev kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer (se 

Tabell 1).  
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Tabell 1. Exempel av analysprocessen 

Meningsbärande enheter (eng) Meningsbärande enheter (sv) Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Under kategorier Kategorier 

7# Diagnosis and the initial shock, long-term 

fear can be seen as an integral part of the 

experience of having had breast cancer. 

Diagnosen och första chocken, kan ge 

långvarig rädsla, vilket ses som en integrerad 

del av upplevelsen av att ha haft bröstcancer. 

Första upplevelsen av 

diagnosen 

Diagnos Att få ett cancerbesked Upplevelsen av en 

förändrad livsvärld 

1# Women with breast cancer acquire an 

embodied sense of risk that has long-lasting 

effects. Such as persistent fatigue or chronic 

physiological problems including 

lymphedema, persistent pain, and range-of-

motion limitations. 

Kvinnor med bröstcancer förvärvar en 

förkroppsligad känsla av risk som har 

långvariga effekter. Såsom ihållande trötthet 

eller kroniska fysiologiska problem, inklusive 

lymfödem, ihållande smärta och begränsningar 

av rörelsemönster. 

Fysiska och psykiska 

begränsningar 

Begränsad  En förändrad kropp 

 

 

10# Mobility limitations, mainly due to the 

side effects of the treatments women had 

received, were experienced and were an 

encumbering factor for maintaining routine 

physical activity. 

Rörlighetsbegränsningar, främst på grund av 

biverkningar av behandlingarna kvinnorna 

hade fått, upplevdes som en belastande faktor 

för att upprätthålla rutin kring fysisk aktivitet. 

Biverkningar en 

belastande faktor för 

fysisk aktivitet 

Begränsad rörlighet   

3 # Each woman’s experience with breast 

cancer can differ because of self-image, 

feelings of femininity, and perception of self 

as well as dealing with an advanced disease.  

Varje kvinnas erfarenhet med bröstcancer kan 

variera på grund av självbild, känslor av 

kvinnlighet och självuppfattning samt att 

hantera en avancerad sjukdom. 

Erfarenheter variera på 

grund av känslor av 

kvinnlighet  

Kvinnlighet Förändrad självbild 

 

 

2 # Post-treatment period where emotions 

range from fear, anger and disappointment to 

gratitude, hope, and joy. Importantly, these 

emotions do not dissipate with the passage of 

time. 

Efterbehandlingsperioden sträcker sig 

känslorna från rädsla, ilska och besvikelse, 

hopp och glädje. Viktigt är att dessa känslor 

inte försvinner med tidens gång. 

Positiva och negativa 

känslor upphör inte 

med tiden. 

Rädsla Känslospann Upplevelser av att leva 

med ångest, oro och 

rädslor 
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7# The length of time that elapsed from 

diagnosis to surgery influenced the emotional 

reactions. Those with considerably death 

anxiety seemed to react more negatively to the 

waiting period. 

Den tid som förflutit från diagnos till operation 

påverkades känslomässigt. De med dödsångest 

tycktes reagera negativt på väntetiden. 

Väntetid  påverkade 

känslomässigt 

Negativa känslor   

3 # For most women in the study, their disease 

had augmented their religious beliefs and that 

through prayer and reading religious texts, 

they became emotionally stronger. 

För de flesta kvinnor i studien hade sjukdomen 

förstärkt deras religiösa övertygelse och genom 

bön samt att läsa religiösa texter, blev de 

känslomässigt starkare. 

Genom bön och läsa 

religiösa texter, blev 

de känslomässigt 

starkare 

Inre styrka  Upplevelser av en inre 

styrka som ger stöd, tröst 

och hopp 

1#Spirituality and early-stage breast cancer 

became profoundly important for the ways in 

which they perceived and dealt with their 

illness experience.  

Andlighet i tidigt skede av bröstcancer blev 

väldigt viktigt för hur de uppfattade och 

hanterade erfarenheterna av deras sjukdom. 

Andlighet hjälpte till 

att hantera deras 

upplevelser 

Inre tro Religiös och andlig tro  

7# Social support is an important resource for 

women with breast cancer but can sometimes 

be a burden. For some, it was difficult to 

accept the support and care from family and 

relatives. 

Socialt stöd är en viktig resurs för kvinnor med 

bröstcancer, men kan ibland vara en börda. För 

vissa var det svårt att acceptera stöd och 

omsorg från familj och närstående. 

Omgivningens stöd 

kan vara en börda 

Stöd  Upplevelser av socialt 

stöd från omgivningen  

7# Knowing that both family and healthcare 

professionals were available gave a sense of 

security. 

Att veta att både familj och sjukvårdspersonal 

fanns tillgängliga gav en känsla av trygghet. 

Någon att prata 

personligen med gav 

trygghet 

Trygghet Stöd och trygghet  
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6 Etiska övervägande 

De inkluderade artiklarna har kvalitetsgranskats och för att öka det vetenskapliga värdet 

har granskningen skett bland annat utifrån artiklarnas etiska överväganden, där hänsyn 

har tagits till deltagarnas autonomi och integritet, samt om analysen, intervjuer och citat 

är avidentifierade. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör studier väljas som har 

fått tillstånd från etisk kommitté eller där nogranna etiska överväganden har gjorts. 

Förfalskning eller förvrängning av data, plagiering, stöld, fusk och ohederligtet av 

tidigare genomförda forskningsdata är ej förenligt med god vetenskaplig sed 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har syftet varit att inta ett neutralt 

förhållningsätt och presentera de ursprungliga vetenskapliga artiklarna utan att 

metdvetet förvränga, förfalskas eller återge en missvisande och felaktig bedömning. En 

strävan i denna litteraturstudie har varit att finna resultat från artiklarna som är förenligt 

med studiens syfte och problemformulering. Vid en systematisk litteraturstudie är det 

även viktigt att reflekterar över sin förförståelse och för att undvika att analysresultatet 

misstolkas har diskussion och reflektion gjorts tillsammans med handledaren. 

7 Resultat 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa upplevelsen av att leva med 

bröstcancer, vilket redovisas utifrån följande kategorier se tabell 2. 

Tabell 2 kategorier och underkategorier 

Upplevelsen av en förändrad livsvärld 

- Att få ett cancerbesked  

- En förändrad kropp 

- Förändrad självbild 

Upplevelsen av att leva med ångest, oro och rädslor 

Upplevelsen av en inre styrka som ger stöd, tröst och hopp 

Upplevelsen av stöd från omgivningen 

7.1 Upplevelsen av en förändrad livsvärld  

Efter att kvinnan fått sin diagnos och kirurgiska behandling  förändrades syn på livet, 

många kvinnor upplevde fysiologiska och psykologiska störningar så som trötthet och 

vallningar. Insikten av att leva med cancer och risk för att cancern skulle sprida sig i 
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kroppen, gjorde att familj och vänner blev allt viktigare för kvinnorna. Omgivningens 

stöd skapad en ny mening med livet och  gjorde att kvinnorna lättare kunde hantera att 

leva med sin bröstcancer (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2016,b;Trusson, 

Pilnick, & Roy, 2016). De mest genomgripande förändringarna i livet inträffade efter 

bröstcancerbehandling, då tankarna på döden och rädslan för återfall skapade ångest. 

Dessa upplevelser menar Holmberg, (2014) är starkt förknippad med kvinnornas kultur 

och sociala referenser. 

7.1.1 Att få ett cancerbesked 

Kvinnorna beskriver att diagnosfasen kändes overklig och de behövde tid för att kunna 

anpassa sig till cancersjukdomen, tanken på framtiden framkallade känslor av osäkerhet, 

rädsla och utmattning och de beskrev upplevelsen som omvälvande där känslor av 

stress, kris, förlamning och kaos, chock, rädsla, ångest och förlust av hopp nämndes. Ett 

diagnosbeskedet innebar en ständig omförhandling av identiteter, vardag och framtid,  

men studier visar på att kvinnorna kunde hantera cancersjukdomen bättre då det fanns 

motiverande faktorer kring dem (Banning & Tanzeen, 2014;Drageset, Lindstrøm, 

Giske, & Underlid, 2011; Liamputtong, & Suwankhong, 2015; Trusson, Pilnick, & Roy, 

2016). Att drabbas av bröstcancer kan vara skrämmande och svårt att förstå eftersom 

den snabbt och dramatiskt förändra patienternas vardag. Drageset, Lindstrøm, Giske och 

Underlid (2012) menar att vissa kvinnor hamnar i ett chocktillstånd med känslomässiga 

domningar i samband med diagnosbeskedet och vetskapen om att eventuellt förlora 

bröstet var skrämmande för många kvinnor. (Drageset et al., 2016,b) understryker att ett 

diagnosbesked kan leda till stress, kris, kaos och handlingsförlamning, dock var den 

största rädslan att få beskedet om metastaser. Ett cancerbesked innebär en stor utmaning 

och patienterna är tyngda av somatiska besvär samt lider av ångest och depression 

(Holmberg, 2014). Flera studier visar på att kvinnorna hade svår att acceptera 

cancerdiagnosen och de behövde tid för att känslomässigt kunna förstå innebörden av 

sjukdomen. Deras osäkerhet var relaterad till framtiden, kirurgiska ingrepp och att 

förlora bröstet. Gemensamt för alla kvinnor som fick beskedet bröstcancer var känslan 

av att det var slutet på deras liv (Banning & Tanzeen, 2014; Drageset et al., 2011; 

Drageset et al., 2012; Drageset et al., 2016,b). Själva ordet cancer var förenat med 

döden och tolkades som ett fruktansvärt lidande och oförmåga till att förstå vad som 

hände med dem upplevdes som att allt runtomkring dem försvann och kvar var en total 

ensamhet (Holmberg 2014). Kvinnor beskriver diagnosbeskedet som att de går genom 
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en glastunnel där horisonten suddas ut och kvar är känslan av ensamhet (Liamputtong 

och Suwankhong, 2015). I vissa kulturer uppfattades en cancersjukdom som smittsam, 

vilket innebar att vissa kvinnor valde att dölja sin sjukdom för sina familjer, eftersom de 

är rädda för att bli övergivna (Banning & Tanzeen, 2014; Holmberg, 2014). Kvinnorna 

kämpade för att kunna skapa ett sammanhang i vad de kände och hörde vid 

diagnosbeskedet, de försökte förstå skillnaden mellan känslan av att vara frisk och den 

institutionella ”läkar–patient-samtalet” där avsaknad av skriftlig information angående 

diagnosbeskedet kunde var svårt att förstå och ta till sig (Drageset et al., 2011). Swinton 

et al., (2011) beskriver hur kvinnor inom sig omformar och reformerar innebörden av ett 

cancerbesked och utifrån sina erfarenheter fattar de beslut om hur de ska kunna hantera 

sin nya situation. Då den första chocken lagt sig visade många kvinnor på en positiv 

kämparanda vilket hjälpte dem att leva i nuet, dock upplevde vissa kvinnor att livet som 

meningslöst ( Holmberg, 2014). Diagnos och den första chocken, kan ge långvarig 

rädsla och anses vara en integrerad del av upplevelsen av att leva med bröstcancer 

(Drageset et al., 2012). Banning och Tanzeen (2014) uppfattning är att då en kvinna 

hamnar i sorg förlora hon livslusten och kvinnor med kämparanda var mer benägna att 

klara av motgångar än de som inte orkade kämpa. 

7.1.2 En förändrad kropp  

Kvinnorna måste anpassa sig till att leva med en förändrad kropp, många kvinnor 

upplevde det svårt att acceptera sin kropp eftersom den hade försvagats i samband med 

olika behandlingar (Holmberg, 2014). Trusson, Pilnick, och Roy (2016) menar att 

permanenta kroppsliga förändringar medför förändrat utseende vilket kvinnan måste 

lära sig att hantera dagligen eftersom det långsiktigt påverkar hennes identitet. Banning 

och Tanzeen (2014) framhåller att fysiska förändringar i utseendet påverkar kvinnornas 

fertilitet och framtida karriärer. Många kvinnor ansåg att det var bättre att var utan bröst 

om det minskade risken för att dö, trots att brösten ansågs vara en symbol för 

kvinnlighet, sexualitet och självuppfattning (Drageset et al., 2011). Bröstcancer har för 

de flesta kvinnor en djupgående påverkan på deras liv och kan dessutom leda till 

långsiktigt handikapp (Holmberg, 2014). En bröstoperation innebär bland annat 

långvariga effekter som begränsar kvinnornas rörelsemönster så som ihållande trötthet, 

lymfödem och kroniska fysiologiska problem. Detta medför misstro mot sin kropp men 

tack vare information och utbildning kunde de lära sig att leva med de nya 

förutsättningarna (ibid.). Förlusten av ett bröst innebär negativa konsekvenser för den 
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kvinnliga identiteten och påverkade deras självkänsla, kvinnorna var oroliga över 

potentiella relationer, vanställdhet och minskad kvinnlighet (Drageset et al., 2011; 

Drageset et al., 2016,b; Holmberg, 2014; Trusson, Pilnick, & Roy, 2016). 

7.1.3 Förändrad självbild  

Liamputtong och Suwankhong (2015) och Banning & Tanzeen (2014) framhåller att 

kvinnors självbild och har stor betydelse för hur de hanterar bröstcancer sjukdomen. Att 

få diagnosen kan innebära en traumatisk förlust av den personliga identiteten vilket 

variera på grund av hur de uppfattar sig själva. För kvinnorna innebar 

behandlingsperioderna en kontinuerlig process av omförhandling av deras identiteter. 

Studier visar på att avbrott i kvinnornas liv på grund av sjukdom påverkade deras 

identitet. Kvinnornas tankarna kretsade kring deras tidigare erfarenheter och ställdes i 

relation till upplevelsen av cancerdiagnosen och hur deras livsväld såg ut nu i 

förhållande till framtiden, var tankar som påverkade och förändrade deras självbild. 

(Trusson, Pilnick, & Roy, 2016; Banning & Tanzeen, 2014; Swinton et al., 2011; 

Trusson, Pilnick, & Roy, 2016). (Drageset et al., 2016b) menar att självbilden formas av 

hur man blir behandlad av andra människor och därför är det viktigt att kvinnorna blir 

bekräftade av personer i deras närhet Swinton et al., (2011) betonar att de kvinnorna 

som kände en inre frid och var positivt inställda hade bättre självförtroende än de som 

var oroliga och negativt inställda till livet och sjukdomen. Påverkande faktorer kan 

enligt Burke och Sabiston (2013) ansågs vara kvinnornas bristande kunskap om 

cancersjukdomen. Varje kvinna har en unik upplevelse och en individuell reaktion på 

sjukdomen vilket bedöms utifrån kvinnornas inre och yttre omständigheterna, där 

Holmberg (2014) menar att självbilden kan stärkas eller försvagas beroende på 

bakomliggande socialkulturella faktorer. Många kvinnorna menade att deras låga 

självförtroende berodde på deras bristande motivation och biverkningarna. (Burke & 

Sabiston, 2013) menar att en förändrad självbild är beroende av hur kvinnorna upplever 

sin fysiska aktivit. De flesta kvinnor ansåg att de fick en bättre självbild om de hade mer 

positiva tankar, vissa menade att deras arbete hjälpte dem att uppskatta livet, de fick 

större självförtroende och var mer fokuserade på sina prioriteringar i livet, andra ansåg 

att fysisk aktivitet, egenvård och olika fritidsintressen gav dem bättre självförtroende 

(Brunet et al., 2013; Drageset et al., 2016b). Brunet et al., (2013) betonar att olika 

fysiska aktiviteter hade positiva psykologiska effekter, vilket motiverade kvinnorna med 

en aktiv livsstil som minskade deras ensamhetskänsla och stärkte deras självbild. 
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Drageset et al., (2016b) beskriver att många kvinnor upplevde fysisk aktivitet som 

särskilt viktigt och tack vare olika fritidsintressen kunde de hålla sjukdomens 

skrämmande tankar och upplevelser borta vilket påverkade deras syn på sig själva. 

Känslan av förvirring, ensamhet, förtvivlan och rädda för att inte kunna hålla samman 

en fungerande vardag fick självbilden svikta. (Brunet et al., 2013) menar att många 

kvinnors livsgnista och självförtroende försvann i samband med cacerbeskedet, men de 

kvinnor som hade positiva personliga värderingar, upplevde en moraliska skyldighet 

mot nära och kära. Där de  sociala normer och värderingar ansåg vara deras räddning 

och drivkraft till att kunna skapa rutin i form av fysisk aktivitet (ibid.). Vissa kvinnor 

ansåg att deras arbete var en viktigt del för att de skulle kunna upprätthålla sin identitet 

och självblid (Holmberg, 2014). 

7.2 Upplevelsen av att leva med ångest, oro och rädslor  

Livet efter bröstcancerbehandling är som beskrivits tidigare en känsla av hot, osäkerhet, 

oro och rädsla för återfall. Vissa kvinnor menar att det som var mest känslomässigt 

påfrestande var att få ett cancerbeskedet och de ansåg att det var viktigt med stöd, 

information, förklaringar, rådgivning och vägledning från sjukvårdspersonal. Diagnosen 

bröstcancer påverkar kvinnan och närståendes hela livssituation.  Vanligt i samband 

med cancerbeskedet är att kvinnor hamnar i en kris då hela deras livsvärld blir upp och 

nervänd, tankarna som pendlar mellan framtiden och döden gör att de får det svårt att  

skilja mellan fantasi och verklighet (Drageset et al., 2012). Bristen på information och 

oförutsägbarhet skapade osäkerhet, kvinnorna ansåg att behovet av kunskap om 

sjukdomen och dess behandlingar var viktigt eftersom det minskade deras rädsla och 

osäkerhet. De som opererade bort ett bröst upplevde rädsla för att vara mindre värda än 

kvinnor med två bröst och för dem var det viktigt att deras partner uppmuntrade dem 

som kvinnor (Drageset et al., 2011; Drageset et al., 2016b; Holmberg, 2014). Drageset 

et al., (2016b) menar att kvinnornas rädsla för återfall ökade i samband med 

efterkontrollerna vilket triggade igång obehagliga minnen som är förenad med ångest 

och en ökad risk för att kvinnan får en depression. Rädslan för att få ett meddelande om 

metastaser skapade känslor som rädsla, ilska och besvikelse, men även tacksamhet, 

hopp och glädje inför framtiden, eftersom sjukdomen gjort att de blev tvungna att 

omvärdera sin livsvärld, vilket skapade närmare och djupare relationer till anhöriga och 

vänner (Drageset et al., 2011; Trusson, Pilnick, & Roy, 2016). Studier visar på att 

många kvinnor hade olika tankar kring döden. De flesta kvinnor såg bröstcancer som en 
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dödsdom och ovissheten om hur länge de kommer att leva innebar att de tog en dag i 

sänder. Vetskapen om cancer ledde deras tankar till frågor om dödlighet vilket 

markerade slutet på deras förhoppningar, planer och förväntningar (Swinton et al., 

2011). Många kvinnor var rädda för att skiljas från sin familj, särskilt från sina barn och 

vissa kvinnor ansåg att det var nöjda med livet, levde sina liv som vanligt och väntade 

medvetet på döden. Vissa kvinnor  upplevde depression och dödsångest då deras tankar 

ledde dem till frågor om döden (Drageset et al., 2016b; Swinton et al., 2011;Trusson, 

Pilnick, & Roy, 2016). Dödsångest hos kvinnorna visades tydligt då hela deras existens, 

värderingar och grundläggande behov för mening och målmedvetenhet hotades. 

Kvinnorna fick kämpa mot sina rädslor och ovissheten om framtiden och för att kunna 

finna en ny mening i livet som kunde hjälpa dem hantera osäkerheten och dödsångesten 

(Drageset et al., 2011; Banning & Tanzeen, 2014). 

Tankar på döden upplevdes som personligt men påverkade även de sociala relationerna 

då de är relaterad till gemensam händelse av förhoppningar, drömmar och förväntningar 

(Swinton et al., 2011). För många kvinnor innebar upptäckten av cancer en påminnelse 

om att de skulle leva för stunden och uppskattade livet mer (Drageset et al., 2011; 

Swinton et al., 2011). Kvinnornas tankar och känslor om framtiden är både positiva och 

negativa. De flesta kvinnor kände rädsla och ångesten inför väntan på bröstoperation 

vilket ansågs som ett hot och innebar negativa konsekvenser för deras identitet 

(Drageset et al., 2016b). Väntetiden mellan diagnos och operation utlöste olika 

känslomässiga reaktioner, där några kvinnor led av svåra ångestattacker och de som 

hade dödsångest reagerade negativt på väntetiden, medan vissa levde som vanligt i 

väntan på operation. Några kvinnor ansåg att det var bra med lite tid mellan diagnos och 

operation, så att de personligen kunde förbereda sig och samtidigt fick de längre tid att 

umgås med nära och kära. Kvinnorna upplevde en känsla av trygghet och kontroll samt 

minskat lidande om de hade fått tillräckligt med information och visste datumet då 

operationen skulle ske (Drageset et al., 2011). Negativa känslor och bristande kontroll 

efter bröstcanceroperation medförde en ökad risk för psykiskt lidande och depression 

och den existentiella ångesten var mest framträdande efter operationen. Vissa kvinnor 

kunde uppleva väntetiden som skrämmande, hopplös, lång och svår att uthärda då de 

var rädda för att cancern skulle sprida sig och växta under vänteperioden (Drageset et 

al., 2011; Drageset et al., 2016b; Trusson, Pilnick, & Roy, 2016).  
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7.3 Upplevelsen av en inre styrka som ger stöd, tröst och hopp  

Många kvinnor hämtar sin inre styrka från deras levda erfarenheter, där de 

socialkulturella förutsättningarna är grunden för hur de hanterar att leva med 

bröstcancer. De sociala normerna inom en gemensam religion eller en samhällsgrupp 

ger en inre känsla av mening och sammanhang, ger kraft, tröst och hopp. Upplevelse av 

andlig närvaro hjälpte kvinnorna att kunna hantera sin chock, rädsla, ångest och förlust 

av hopp (Banning & Tanzeen (2014); Swinton et al., 2011). Känslan av hopplöshet och 

hjälplöshet ökar risken för att drabbas av depression. Enligt Banning och Tanzeen 

(2014) är motivation av central betydelse för en snabb återhämtning, genom kvinnans 

inre tro hämtas drivkraft vilket hjälpte dem till förnyad livskraft. En religion utgör inte 

det viktigaste, men andligheten som finns inom varje kvinna utgör ett centralt stöd för 

att utveckla en känsla av mening (Swinton et al., 2011; Drageset et al., 2016,b). Kvinnor 

som lyckades öka den inre personliga mentala styrkan hade lättare att se de positiva 

möjligheter vilket gav goda förutsättningar att leva med bröstcancer (Drageset et al., 

2011). Enligt Liamputtong och Suwankhong (2015) var religion och meditationer ett 

sätt att lindra oro och minska lidandet, för många kvinnor innebar det även ett moraliskt 

stöd genom hela sjukdomsprocessen. Drageset et al., (2012) menar att då kvinnorna 

genomgått en operation med efterföljande sjukskrivning var det viktigt att de kände stöd 

och uppmuntran från familjen vännerna, kollegor och sjukvårdspersonal. 

Banning och Tanzeen (2014) anser att en religiös övertygelse medförde en inre 

drivkraft, där upplevelsen av ökad andlighet var källan till att kvinnorna blev 

känslomässigt starkare. En tro eller en religion kan fungera som ett emotionellt stöd och 

spelar en viktig roll då en kvinna ska hantera lidande av olika slag (Swinton et al., 

2011). Andlighet i tidigt skede av bröstcancer blev väldigt viktigt för hur kvinnorna 

uppfattade och hanterade sina erfarenheter av sjukdomen (Banning & Tanzeen, 2014). 

Genom att acceptera sitt öde och anpassa sig efter en tro hade kvinnorna lättare att 

hantera de känslomässiga (Liamputtong & Suwankhong, 2015). Att leva med 

bröstcancer är en subjektiv upplevelse där de ser och känner saker som de inte kan sätta 

ord på, då den består av mycket smärta och ensamhet. Att vända sig inåt gör det möjligt 

att rama in och omforma sina erfarenheter och utforska sina individuella resurser som 

de har inombords för att klara av att hantera sjukdomen (Drageset et al., 2011; Swinton 

et al., 2011). 
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7.4 Upplevelsen av socialt stöd från omgivningen 

De positiva effekterna av socialt stöd fungerade som en buffert mot de negativa 

effekterna så som stressfaktorer. Socialt stöd är förenat med en bättre anpassning till 

bröstcancer och otillräckligt socialt stöd ökar psykiskt lidande. Drageset et al., (2011) 

menar att kvinnor med begränsat socialt nätverk eller otillräckligt socialt stöd från sitt 

nätverk löper ökad risk för psykosocial stress, ångest, depression och cancer 

progression. Den sociala omgivningen tillförde positivitet vilket var grundläggande för 

kvinnornas förmåga att effektivt kunna hanterar sjukdomen (Swinton et al., 2011). Att 

få ge stöd handlar om förståelse, respekt, komfort, empati och kärlek vilket kan tas emot 

från familj, vänner, kollegor, och vårdpersonal. För kvinnan innebär det ett 

känslomässigt stöd då omgivningen lyssnar och visar sympati genom ett balanserat 

förfarande (Brunet et al., 2013). För vissa kvinnor kunde det upplevas krävande och 

skrämmande, för mycket sympati och medkänsla gjorde att patienter blev rädda 

(Drageset et al., 2012). Att känna sig omhändertagen och få uppmuntran var särskilt 

viktigt då plötsligt utan anledning olika relationer bröt (Drageset et al., 2012). Swinton 

et al., (2011) beskriver att då det finns betydelsefulla relationer kring kvinnan var det 

lättare att finna en positiv mening vilket gjorde det lättare för henne att fortsätta kämpa. 

Enligt Banning och Tanzeen (2014) är behovet av information och utbildning viktigt 

både för patienten och anhöriga. 

Vissa kvinnor upplever att deras inre oro underlättas då de mötte andra kvinnor med 

liknande upplevelser, medan andra tyckte det var påfrestande (Brunet et al., 2013; 

Drageset et al., 2012). Familj och nära vänner var kvinnornas bästa supportrar och det 

var lättare att hantera tankar och känslor om framtiden om kvinnorna hade goda 

relationer både privat och på jobbet men även tillsammans med stöd från vårdare. 

Vetskapen om att stöd fanns från familj och sjukvårdspersonal gav en känsla av 

trygghet, dock upplevde vissa kvinnor att stödet var svårt och skrämmande då det 

inkräktade på den personliga integriteten och deras sociala nätverk (Drageset et al., 

2011; Drageset et al., 2016,b; Trusson, Pilnick, & Roy, 2016). Många kvinnor vågar 

inte berätta för sina anhöriga om sin sjukdom, eftersom omgivningens kulturella och 

sociala värderingar kunde innebära ett avståndstagande från alla kvinnor som ansågs ha 

en smittsam sjukdom, andra upplevde stödet från sina närmaste familjemedlemmar, 

vänner och kollegor som lugnande och positiv (Banning, & Tanzeen, 2014). 
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För vissa kvinnor uppfyllde familjen en stödjande funktion, för andra upplevdes det 

bättre att prata med utomstående som inte var alltför känslomässigt involverad i deras 

sjukdom. Både professionell information och någon man kunde prata med personligen 

var nödvändigt och vetskapen om att både sjukvårdspersonal och familj fanns 

tillgängliga gav en känsla av trygghet (Drageset et al., 2012). Emotionellt stöd verkar 

särskilt viktigt i perioden kring kirurgi och återhämtning, medan informativt stöd verkar 

viktigare än känslomässigt stöd i den diagnostiska perioden av bröstcancer (Drageset et 

al., 2011). 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie utgår från en kvalitativ ansats då syftet var att fånga upplevelser 

av att leva med bröstcancer. Kvalitativ forskning hjälper oss att förstå sociala fenomen i 

deras naturliga miljö och som på ett systematiskt sätt kan synliggöra olika upplevelser. 

Kvalitativa metoder ger oss även insikt i de processer som formar individers beteende 

(Forsberg & Wengström, 2013). En innehållsanalys kännetecknas av att forskaren 

systematisk och stegvis klassificerar data och identifierar specifika fenomen. I denna 

innehållsanalys inkluderades enbart kvalitativa studier. Denna forskningsprocess har 

löpande diskuterats med handledare, vilket har gett nya kunskaper och tankar om hur en 

framtida litteraturstudie skulle kunna genomföras. Som ensamskrivare togs kontakt med 

bibliotekarie för att i samråd diskutera fram relevanta sökord, MeSH-terms, Thesaurus, 

trunkering, citattecken, filtrering och begränsningar. Denna litteraturstudie har utförts 

enskilt och analyserad data och resultat har diskuterats med handledare under hela 

analysprocessen för att kunna uppnå en samsyn. Förutom detta har utomstående 

personer kommenterat och studerat överrensstämmelsen mellan kategorierna och teman. 

Vänner till författaren har involverats i granskning och till diskussioner, vilket ökar 

trovärdigheten i denna studie. Henricson (2012) anser att en forskningsstudie måste vara 

värdefull och leda till kunskap för individen, samhället eller professionen och genom 

triangulering med handledare, släktingar och vänner kan trovärdigheten öka. En styrka i 

denna litteraturstudie studie är att artiklarna i denna litteraturstudie har etiskt 

övervägande eller etiskt resonemang. Forsberg och Wengström (2013) framhåller att 
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värdet på en litteraturstudie höjs om inkluderade artiklar om noggrann etiskt 

övervägande finns. 

Författaren anser att urval, datainsamling, analys och resultat är väl beskriven och 

relevant mot studiens syfte. Huvudkategorier och underkategorier är logiskt redovisade i 

en tabell. Resultatet har anknytning till en teoretisk referensram och läsaren kan lätt 

följa vad som framkom utifrån denna studies problemformuleringen och syfte. Artiklar 

som ingår i studiens resultat är tydligt beskrivet så att läsaren själv kan bedöma om 

överförbarhet är möjligt. Denna analys kan ha påverkats på många olika sätt då 

författaren anser sig som novis inom forskningsprocessens olika delar. En begränsning 

med denna studie har varit tiden, vilket kan ha påverkat fylligheten i studiens resultat 

eftersom antalet valda och kvalitets granskade artiklar begränsades. Kvalitet anses 

beroende av vad betraktaren anser vara goda egenskaper (Henricson, 2012). 

8.2 Avgränsningar 

Det är viktigt att ta hänsyn till inklusions- och exklusionskriterier för att öka 

tillförlitligheten och trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2013; Henricson, 2012). 

Artiklarna ska utgå från patientperspektivet och fokusera på kvinnors olika upplevelser 

av att leva med bröstcancer. Kvinnorna i studierna skulle vara över 18 år oberoende av 

etniskt ursprung, vilket anses som en styrka eftersom kvinnors upplevelser är 

individuella utifrån deras livsvärld och påverkar kvinnors livskvalitet på olika sätt. I dag 

är det många flyktingar som kommer till Sverige med olika etniska bakgrunder och för 

att kunna bemöta dessa kvinnor är det viktigt att resonera kring olika kulturer och 

religioner. Många kvinnor hämtar sin inre styrka på olika sätt vilket är av stor betydelse 

för bröstcancerpatienters livskvalitet. Då jag i min första testsökning konstaterade att 

cancervården kan se olika ut i olika länder, ansåg jag det viktigt att ta med studier 

gjorda utifrån olika etniska ursprung och på så sätt belysa de individuella behoven som 

sjuksköterskan kan möta inom vården. 

En svaghet är att på grund av tidsbrist begränsades antalet artiklar som 

kvalitetsgranskades, vilket innebär att relevanta artiklar kan ha exkluderats i ett tidigt 

och sent skede. En styrka är att kvantitativa studier uteslöts eftersom olika 

skattningsskalor som används inte fångar patienters upplevelser och resultaten kan 

därmed bli svåra att uttolka, eftersom forskaren definierar resultaten utifrån olika 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2014). För kvinnor med bröstcancer kan skattningsskalor 
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för livskvalitet (QOL) bli en viktig faktor, trots detta finns det en inkonsekvens i de 

instrument som väljs samt brist på enighet om vad som definierar en lämplig livskvalitet 

(Reed, Kössler & Hawthorn, 2012). 

8.3 Datainsamling och urval 

För att stärka tillförlitligheten är det viktigt att utföra fler sökningar eftersom den 

inledande sökningen hjälper till att skapa en helhetsbild över innehåll i olika databaser, 

men underlättar även för att kunna välja lämpliga sökord som är förenliga med studiens 

syfte (Henricson, 2012). Artiklar till denna studie är hämtade från databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycInfo. Sökstrategin och urval har varit att finna lämpliga artiklar som 

belyser olika upplevelser av att leva med bröstcancer inkluderades. Syftet med kvalitativ 

ansats är att uppnå en förståelse och innebär att söka kunskap om olika fenomen såsom 

upplevelser, erfarenhet eller mening (Henricson, 2012). Artiklarna beskriver eller tolkar 

upplevelser av att leva med bröstcancer utifrån hermeneutiska eller fenomenologiska 

perspektivet. Intervjuerna i studierna var semi- strukturerade med citat som 

transkriberats, vissa artiklar hade djupgående intervjuer med tillägg av personliga 

teckningar. Artiklarnas ursprung är från Canada, Norge, Pakistan, Thailand, Tyskland 

och Skottland, vilket författaren anser är av stor betydelse att belysa, då de kulturella 

och sociologiska aspekterna skiljer sig utifrån individernas kontext och deras 

individuella upplevelser av att leva med bröstcancer. Författaren anser att denna 

litteraturstudie som helhet utgör ett betydelsefullt kunskapsunderlag för framtida 

forskning inom olika upplevelse av att leva med bröstcancer.  

8.4 Kvalitetsgranskning 

Strategin för kvalitetsgranskningen utgår från att göra olika test sökningar i databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycInfo för att därefter jämföra sökresultat mot studiens 

problemformulering och syfte. En styrka med att söka i flera databaser är att dessa 

databaser kompletterar varandra genom att de täcker olika perspektiv inom omvårdnad. 

En svaghet med denna litteraturstudie är den första granskning av artiklarnas titlar och 

abstrakt enbart lästes, vilket kan ha lett till att relevanta artiklar för studien 

exkluderades. Polit och Beck (2008) föreslår att artiklarnas kvalitet skall bedömas 

utifrån uttalat och klart syfte, att studiens population är tydligt beskriven likväl metod, 

datainsamling och dataanalys samt att resultaten är klart och tydligt beskrivet och 
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korrelerar med syfte och frågeställning. För att minska antalet artiklar och stärka 

trovärdigheten görs urval fyra se Bilaga D, där författaren valde att noga läsa igenom 

sjutton artiklar för att kunna identifiera skillnader och likheter. Då vissa av dessa var 

innehållsmässigt likvärdiga valde författaren att inkludera de artiklar som uppnådde 

mättnad samt de artiklar som inkluderade personliga teckningar och fältanteckningar 

från etnografiska studier. Därefter kvalitetsgranskades nio artiklar med hjälp av SUB:s. 

kvalitetsgranskningsmall med tillhörande kommentarer se Bilaga F. Bedömningen 

identifierades utifrån ja, nej och oklart där hög kvalitet klassificerades som ja, nej som 

medel och oklart tolkades låg som kvalitet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

anses en studies trovärdighet öka om både kvantitativa och kvalitativa artiklar används. 

Trots det anser författaren att studiens syfte var att belysa upplevelser och därför valde 

att enbart inkludera kvalitativa artiklar. Kvantitativa studier exluderades då författaren 

ansåg att den objektiva verkligheten inte var förenligt med syftet. Idag används olika 

system för att belysa patientupplevelser, vilket har lett till en viss förvirring hur resultat 

tolkas. Därför valde författaren SUB:s. kvalitetsgranskningsmall som bygger GRADE 

Working Group systemet, vilket är ett system för att gradera evidens och är att 

rekommendera för att belysa patientupplevelser. GRADE Working Group systemet 

bygger på erfarenheter och tillägg av ett tydligare risk-nyttaperspektiv (Henricson, 

2012). 

8.5 Analysmetod 

Beskrivning, analys och tolkning innebär enligt Forsberg och Wengström (2013) att 

stora mängder data görs förstålig genom att texten kondenseras och mönster 

identifieras. En svaghet i analysen är att författaren var novis inom analysprocessen och 

hur meningsenheter skulle tolkas utifrån sin helhet och brytas ned till delar för att 

därefter sättas ihop till en ny helhet. Artiklarnas resultat identifierades och 

meningsbärande enheter kopierades i sin helhet över till ett nytt Word dokument, för att 

därefter översättas till svenska. Detta kan ses som en svaghet då författaren är ovan vid 

översättning av engelska texter, dessutom kan innebörder av ett ord tolkas på olika sätt. 

De kondenserade meningsenheterna har lästs upprepade gånger för att skapa en högre 

förståelse över texternas innebörd för att därefter kunna koda, identifiera och 

transformer till underkategorier och kategorier. För att uppnå en djupare förståelse och 

tolkningen av resultatet, har analysprocessen diskuterats upprepade gånger med 

handledaren. En styrka är att författaren kodar valda meningsbärande enheter med olika 
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färger och nummer för att kunna jämföra meningsenheterna med varandra så att huvud- 

och underkategorier med liknade budskap kunde kategoriseras utifrån studiens syfte. Att 

analysera meningsbärande enheter med liknande budskap ger en god översikt och är ett 

hjälpmedel för den fortsatta analysen av artiklarna, samt en viktig del av resultatet i 

litteraturstudien, vilket stärker trovärdigheten och minskar risken för att forskarens 

förförståelse sätter sin prägel på studiens resultat (Axelsson, 2012). Författaren hade 

ingen erfarenhet eller kunskap om bröstcancer innan denna studie påbörjades, vilket kan 

anses som både positivt och negativt. Hällgren-Graneheim och Lundman (2012) menar 

att det aldrig går att bortse från sin förförståelse och därför är det viktigt att den 

synliggörs. Den förförståelse som fanns innan arbetet var kopplat till erfarenheter kring 

religionskunskap och smärtupplevelser i samband med kulturella aspekter, vilket 

författaren varit medveten om under analysprocessen och har varit öppen för alla 

beskrivningar av det studerade fenomenet.Tyvärr kan författaren inte försäkra att 

förförståelsen inte påverkat resultatet eller analysen och för att minska denna risk 

genomfördes analys av meningsenheterna upprepade gånger och för att undvika 

tolkningsfel vid översättning uppmuntrades utomstående att granska och kommentera 

de meningsbärande enheterna, vilket minskar risken för tolkningsfel. Denna fas är 

tidskrävande och forskaren anser att trots struktur kan brist på tid förvränga analysen 

och resultatet. Analysprocessens olika steg bör redovisas så tydligt som möjligt för att 

läsaren själv ska kunna skapa sig en uppfattning krig resultatets kvalitet och 

trovärdighet (Danielson, 2012,a). 

Under hela analysen har löpande memos skrivits och sparats elektroniskt, artiklar har 

numrerats och färgkodats framförallt för att själv kunna systematiskt säkerhetsställa att 

inget förlorades, men även för att kunna skapa en överblick över artiklarnas likheter och 

skillnader. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att finna en röd tråd 

mellan forskningsfrågorna, urvalsmetodik och datainsamling. 

Analysen har utförts utifrån fyra huvudkategorier av upplevelser det vill säga en 

förändrad livsvärd, att leva med ångest, oro och rädslor, inre styrka samt stöd från 

omgivningen. Dessa kategorier avser spegla syftet och anses följa en röd tråd genom 

litteraturstudien. Backman (2016) menar att data kan tolkas olika beroende på vilken 

filosofisk inriktning och vetenskapsteoretisk förhållningsätt som används, det vill säga 

paradigmtillhörighet. Valet av att inte inkludera kvantitativa artiklar beror på att dessa 

inte belyser en patients upplevelser utifrån olika individuella grundförutsättningar. 
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Artiklarna som ingår i denna studie är kvalitativa och utgår från hermeneutik och 

fenomenoligiska metoder vilket avser att lyfta fram kvinnors olika upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar av ett fenomen. Friberg och Öhlén ( 2012) menar att 

kvalitativa studier belyser olika upplevelser och genom intervjuer skapas en förståelse 

för kvinnors perspektiv av att leva med bröstcancer. Genom strategiskt urval av artiklar 

där kvinnor med erfarenhet av bröstcancer kan ha skiftande bakgrund så som till 

exempel olika socialagrupper, ålder och utbildning så kan man fånga många olika 

aspekter av ett fenomen (Danielson, 2012,b).  

Detta kan anses som en styrka i denna studie eftersom artiklarna uppnår en innehållsrik 

och bred beskrivning av kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, dock anser 

författaren att det har varit svårt att kategorisera meningsenheterna homogent och 

hetrogent vilket kan minska relevans och innebörd i förhållande till ursprungstext. 

8.6 Överförbarhet 

Denna litteraturstudie belyser kvinnors subjektiva upplevelser av att leva med 

bröstcancer, vilket påverka deras livskvalitet både positivt och negativt. Trovärdigheten 

i denna studie är kopplad till urval av artiklarna, datainsamlingsmetoden, 

analysmetoden och kvalitetsgranskningen av inkluderade vetenskapliga artiklar, vilket 

anses väl beskrivet för bedömning av överförbarhet. Överförbarheten handlar om att 

studiens resultat kan överföras från ett urval till en annan population (Forsberg & 

Wengström, 2013). Variationen i studiens urval speglar kvinnors individuella 

upplevelser av att leva med bröstcancer från olika delar av världen, där de olika social-

kulturella förutsättningar skiljer sig, vilket innebär att utrymme ges för olika tolkningar 

av kvinnors upplevelser. Resultatet i denna studie är överförbart till andra som lever 

med bröstcancer samt inom svensk sjukvård där vi möter patienter från olika social-

kulturella bakgrunder. Studiens överförbarhet är skiftande och beror på situationen, 

vilket är upp till läsaren att avgöra (Hällgren-Graneheim & Lundman, 2012). I alla 

vårdande situationer måste hänsyn tas till patientens livsvärld och en ökad  förståelsen 

för dessa kvinnor innebär minskat livslidande. Att skydda och värna om patienterna och 

anhörigas intigritet och autonomi är en utmaning för vården. En ökad förståelse inom 

olika vårdteam stimmulerar till samarbete med patienter och utmanar till ompröva sina 

egna föreställningar så bemötande kan ske på samma planhalva. Forsberg och 
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Wengström (2013) betonar att vården idag efterfrågar bättre beslutsunderlag för att 

vårdare ska kunna lägga sina föreställningar och invanda mönster åt sidan.  

8.7 Etiska överväganden 

Då författaren till denna litteraturstudie var novis inom området bröstcancer fördes 

diskussion med handledaren varför denna forskning var viktig och för vem den skulle 

kunna vara värdefull för. Författaren ansåg efter att inhämtat kunskaper om ämnet att 

det var till gagn för både patienten, anhörig, professionen och samhället. I denna 

litteraturstudie har alla resultat som belyser kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer översatts från engelska till svenska vilket kan innebära att det finns etiska 

problem då författaren kan ha feltolkat resultattexten. Forskarna till artiklarna har 

informerat informanterna, där de medgivit sitt samtycke till att medverka i studien för 

forskningsändamål. Denna studie har inte som syfte att kränka, förfalska, vilseleda, 

plagiera eller förvränga resultat utan kan ses ett komplement till protokoll och rutiner 

utifrån vårdarens erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2013). 

9 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med 

bröstcancer. Resultatdiskussionen diskuteras utifrån fyra kategorier, där kvinnors 

upplevelser belyser en förändrad livsvärld, ångest, oro och rädslor, inre styrka samt 

betydelsen av stöd från omgivningen. Förändring av kvinnornas livsvärd är den som 

mest framträdande huvudkategorin, vilket är relaterat till en osäker framtid i samband 

med cancerbesked, kirurgisk behandling, och en förändrad kropp som medför 

begränsningar och påverkar kvinnornas självbild. Kvinnornas inre styrkor påverkas av 

de individuella sociokulturella förutsättningarna. Olika faktorer har betydelse både för 

de inre och yttre upplevelserna för hur kvinnorna hanterar att leva med bröstcancer. 

Viktigt för kvinnor med bröstcancer är att de känner stöd och trygghet från sin 

omgivning. 

9.1 Upplevelsen av en förändrad livsvärld 

Fynden visar på att många kvinnor upplevde fysiologiska och psykologiska störningar i 

samband med diagnos och bröstkirurgi, vilket påverkade deras syn på livet. Att kunna 

förstå och ta ställning till diagnos samt att kunna anpassa sig till en förändrad kropp 
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upplevdes som svårt och påverkade kvinnornas identiteten, vardagen samt deras 

framtid. Många patienter upplevde även koncentrationssvårigheter, rädslor, trötthet och 

bristande energi, (Grimsbø, Finset och Ruland, 2011; Lôbo et al., 2014) menar att ett 

bröstcancerbesked är skrämmande på grund av de negativa känslorna och dess 

psykologiska effekter som väcks, vilket  kan ge långvarig rädsla och anses störa 

förmågan att orka genomgå olika cancerbehandlingar. (Liamputtong & Suwankhong, 

2015);Grimsbø, Finset & Ruland,2011) anser att patienter som lever med obotlig cancer 

ofta glöms bort eftersom de har svårt att uttrycka sina existentiella bekymmer. Eriksson 

(2003) menar att lidande uppstår i samband med att patienten upplever sin existens 

hotad och deras livssituation förändras. Litteraturstudiens resultat visar på att patienter 

som får ett cancerbesked upplever en inre sorg och många patienter förlorar livslusten, 

men de kvinnor som var positivt inställda och orkade kämpa var mer benägna att klara 

av motgångar. Genom att undersöka och få tillgång till patienterns livsvärld kan 

sjuksköterskan genom samtal uppmuntra, ge tips och stöd för att hjälpa patienten att 

finna mod, livskraft, livslust att fördela sina resurser och på så sätt nå livskvalitet 

(Dahlberg & Segesten, 2013).  

9.1.1 Att få ett cancerbesked  

Litteraturstudiens resultat visar på att diagnosbeskedet upplevdes som en chock av 

känslomässiga domningar, vilket kunde leda till att kvinnan hamnade i förnekelse och 

ville avskärma sig från andra, vissa kvinnor beskrev känslor av rädsla, ångest vilket 

skapade ett inre kaos av känslor, tankar och förlust, men även ångest och depression. 

Brunet, Sabiston och Burke (2013) framhåller vikten av att förstå patientens subjektiva 

upplevelser och dess kontext, där både synliga och osynliga upplevelser av tankar och 

känslor är en bidragande orak till patientens lidande. Eriksson, Haglund, Leo och 

Arakelian (2014) beskriver att patienternas tankar pendlar mellan döden och en osäker 

framtid, vilket upplevdes som att befinna sig mellan sömn och vakenhet. Enligt 

Kirkevold, (2000) påverkas människan både fysiskt, psykiskt, vilket framgår av Katie 

Erikssons lidandeteori där patientens rädsla för att inte bli sed eller hörd skapar ett 

själsligt och andligt lidande. En cancerpatient kämpar i sin ensamhet med en osäker 

framtid och då patienten inte känner sig förstådd och information saknas skapas en 

misstro, vilket kan leda till att patienten känner stor osäkerhet och ångest (Grimsbø, 

Finset & Ruland, 2011). 
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9.1.2 En förändrad kropp 

Litteraturstudiens resultat visar att bröstcanceroperation upplevdes både positivt och 

negativt, dock upplevde alla kvinnorna att deras liv påverkades av olika symtom vilket 

bidrar till lidande. Eriksson (2003) menar att livslidande ofta sker då patienten 

livssituationen förändras. Grimsbø, Finset och Ruland (2011) belyser vikten av att 

sjuksköterskan lyfter fram och diskuterar med patienten om deras vardagliga tankar och 

bekymmer, vilket ger patienten en mer positiv inställning till att våga lita på sin kropp 

och sitt eget omdöme. Eriksson et al.,(2014) beskriver att många patienter ansåg att 

bröstoperation innebar en vändpunkt i livet, följt av hopp och tacksamhet. Fynden visar 

att kvinnorna upplevde att en bröstoperation var förknippat med deras inre frid som gav 

dem ett ökat självförtroende och de kvinnor som var positivt inställda till 

cancersjukdomen lättare kunde hantera upplevelsen av att leva utan bröst. Vissa kvinnor 

saknade sina bröst vilket påverkade deras kvinnlighet och självkänsla. Att drabbas av 

fysiologiska och psykologiska störningar som påverkade kvinnornas syn på sig själva 

eller sin livssituation kan utifrån Erikssons teori orsaka ett lidande. Lidande har enligt 

Eriksson (2003) en andlig dimension och en psykisk dimension som är integrerad med 

våra kroppar, där individens erfarenheter påverkas av  dess kontext samt inre tankar och 

upplevelser. Dahlberg och Segesten, (2013) beskriver att en levd kropp bär med sig 

känslor och tankar som tillsammans med en sjukdomsupplevelse påverkar patienter 

individuellt.  

9.1.3 Förändrad självbild 

Pinto och Azambuja (2011) menar att det är viktigt att kunna hantera olika känslor och 

sjukdomssymtom så som bland annat depression, trötthet, eftersom det påverkar och 

försämrar kvinnornas självförtroende och identitet som i sin tur leder till ohälsa. Då den 

första chocken av bröstcancerdiagnos och operation har lagt sig menar Kvale et al., 

(2015) att vårdpersonal aktivt kan hjälpa patienterna kvinnorna genom att stödja dem 

genom att informera och på ett pedagogiskt sätt ge utförliga beskrivningar och 

förklaringar till olika sjukdomsprocesser. Genom att förändra kvinnornas inställning 

och beteende kan de aktivt påverka sin situation, dock visar studien på att det är svårt att 

förändra tidigare vanemönster, därför är det viktigt att kvinnorna blir delaktiga och får 

förståelse för sin sjukdom så de själva kan förändra och hantera egna värderingar och 



 

29 

skapa en balans fysologiska och psykologiska reaktioner som påverkar deras 

sjävskänsla (ibid.). 

9.2 Upplevelsen av att leva med ångest, oro och rädslor  

Resultatet visar på att bröstoperation som åtgärd vid bröstcancer upplevdes skrämmande 

och känsla av hot, osäkerhet och rädsla för återfall upplevdes som stressande vilket var 

mest framträdande efter operationen. Kvinnorna upplevde även ångest inför framtiden 

och rädsla för att cancern skulle sprida sig till andra organ. Kvinnornas upplevelser kan 

beskrivas utifrån Eriksson et al.,(2014) studie som menar att patienters upplevelser är en 

process mellan kropp och själ, där tankarna ständigt pendlar mellan döden och en osäker 

framtid, vilket kan upplevas som att befinna sig mellan sömn och vakenhet. 

Liamputtong och Suwankhong (2015) anser att oro för metastaser och hur framtiden 

kommer att bli eller patientens tankar kring döden innebär stora påfrestningar och 

utmaningar för patienten. Thornton et al., (2014) framhåller i sin studie att ångest var 

mindre problematisk vid återfall eftersom patienterna har fått erfarenheter att hantera de 

medicinska rutinerna. Litteraturstudiens resultat visar på att efterkontrollerna triggade 

igång obehagliga minnen, vilket innebar en ökad risk för kvinnorna att få en depression. 

(Kvale et al., 2015) menar att aktivering och utbildning stimulerar rädsla för återfall. 

Litteraturstudiens resultat visar även på att självutveckling ökade patienternas 

självförtroende, några kände mer glädje då de ansåg sig finna en inre frid och kunde 

hantera hotet om döden bättre. Vargens och Berterö (2012) menar att den ständiga 

närvaron av döden påverkade många patienter till att prioritera om sina värderingar av 

livets mening, vilket gav dem en möjlighet att leva ett normalt liv. Resultatet tyder på 

att ångest, oro och rädslor upplevdes olika, vilket var förenat med kvinnornas 

inställning till sjukdomen där både religion och inre frid ansågs lindra kvinnornas 

lidande. (Lee, (2015) menar att patienternas inställning är starkt relaterat till den 

kulturella bakgrund och har stor betydelse för hur patienter hanterar sin cancersjukdom, 

eftersom patientens kontext påverkar olika beslut och beteenden. Enligt Eriksson (2003) 

vårdteori är patientens upplevelse en del av själva sammanhanget där patientens 

värderingar förenas till en helhet av kropp, själ och andlighet.  

Litteraturstudiens resultat visar på att de flesta kvinnor såg bröstcancer som en dödsdom 

vilket skapade tankar kring döden vilket innebar både fysiskt och psykiskt lidande. Då 

en patientens livssituation förändras och det som varit viktigt i livet blir annorlunda 
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skapas ett enormt livslidande (Eriksson, 2003). Resultatet visar att tankar och känslor 

om framtiden är både var positiva och negativa, vissa kvinnor led av svåra 

ångestattacker och där dödsångest visades tydligt då hela deras existens, värderingar och 

grundläggande behov hotades. (Kvale et al.,2015) menar att vårdpersonal kan genom att 

lyssna till patienters oro använda den som en resurs till att uppmuntra och motivera 

patienter till delaktighet och på så sätt finna individuella strategier så att patienten kan 

hantera sin ångest och oro. Litteraturstudiens resultat visar att den existentiella ångesten 

var mest framträdande efter operationen, negativa känslor och bristande kontroll 

medförde en ökad risk för depression. (Thornton et al., 2014) beskriver i sin studie att 

trots negativa tankar försökte många patienter acceptera sina rädslor för att kunna leva i 

nuet. De patienter som hade en tro på positiva resultat och gnista av hopp, var mer 

benägna att kämpa mot cancersjukdomen än de patienter som led av nervositet, rädsla 

och oro (ibid.). En positiv inställning bidrog till att förebygga ångest medan negativa 

känslor hade ökad risk för psykiskt lidande och depression. (Lingyan et al., 2015). 

9.3 Upplevelsen av en inre styrka som ger stöd, tröst och hopp 

Ett lidande kan identifieras utifrån Katie Erikssons lidandeteori där sjukdom och 

behandling påverkar patienten både själsligt och andligt. Resultatet visar att familjen var 

viktig och gav kvinnorna styrka att kunna hantera bröstcancer. Vissa kvinnor menade att 

religion gav dem mod, kraft och styrka, andra ansåg att de genom sin tidigare erfarenhet 

skapade en inre dialog vilket gav dem en ny mening och styrka att leva med 

bröstcancer. Eriksson, Haglund, Leo och Arakelian (2014) menar att patienternas inre 

dialog har stor betydelse för att de ska kunna hantera en förändrad livsvärld. Eriksson 

(2003) anser att den andliga dimensionen är abstrakt och kan relateras till Gud och 

själen, där den psykiska dimensionen och kroppen är relaterad till omgivningen. Arman 

(2012) hävdar att det som berör en patients innersta väsen kan vara svårt att uttrycka, 

vilket gör att den vårdande kommunikationen blir ännu viktigare och kan vara nyckeln 

till att minska patientens lidande. Enligt Jafari et al.,(2013) har andlig terapi stor 

betydelse för bröstcancerpatienters, fysisk-, emotionell-, kognitiva och sociala 

funktioner. Många studier visar på att känslomässigt negativa dolda känslor och 

bristande kontroll ökar psykiskt lidande (Lee, 2015; Lingyan et al., 2015;Kvale et al., 

2015). 
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Då det fanns betydelsefulla relationer kring kvinnan var det lättare att finna en positiv 

mening och en anledning till att fortsätta kämpa. Resultatet visar även att avsaknad av 

sociala relationer och kvinnornas ständiga oro påverkade deras behandlingsresultat. 

(Thornton et al., 2014) menar att negativa tankar brist på motivation, och känsla av 

hopplöshet orsakar störningar i de inre organen. Hewitt et al., (2004) konstaterar i sin 

studie att psykologiskt stöd för patienter och deras familjer hade stor betydelse för att nå 

goda resultat och livskvalitet. Brunet, Sabiston och Burke (2013) belyser vikten av att 

förstå olika kulturer för att vårdpersonal ska kunna bemöta och minska lidande för dessa 

patienter. Litteraturstudiens resultat visar att uppmuntran från familjen vännerna, 

kollegor och sjukvårdspersonal var viktigt för att kvinnorna skulle orka hantera sin 

bröstcancer. Kvinnornas levda erfarenheter utifrån sina sociala förutsättningar var 

grunden för att kunna finna mening och sammanhang. Ett emotionellt kaos kan leda till 

att kvinnorna upplever inre tomhet och tappar livsgnistan, där de negativa känslorna 

som skapas kring dem framkallar depression, vilket leder kvinnan mot en känsla av 

hopplöshet samt bristande motivation. (Thornton et al., 2014) menar att patienter inte 

gav upp eller förlora hoppet då de hade ett liv att leva och mål att slutföra, men ju äldre 

de blev minskade det sociala nätverket och de upplevde det svårare att hantera och 

kämpa mot cancersjukdomen. Kirkevold (2000) framhåller att individens lidande beror 

på de egna erfarenheter vilket är starkt kopplat till individens yttre förutsättningar. 

9.4 Upplevelsen av socialt stöd från omgivningen 

Socialt stöd har positiv effekt och kan motverkade negativa effekter så som ångest och 

depression. Alla kvinnorna ansåg att information och stöd från vårdpersonal var viktigt, 

för mycket stöd från andra vara krävande och skrämmande. Stöd från vårdpersonal var 

bra men vissa ansåg att även det var påfrestande. En förklaring till detta menar 

Dickerson, Alqaissi, Underhill och Lally (2017) är att vissa patienter vill undvika att 

avslöja sin sjukdom för andra människor. I en studie av Fiszer, Dolbeault, Sultan, och 

Brédart (2014) framgår att behov av information och psykologisk hjälp är olika 

beroende på sociala och kulturella förutsättningar, till exempel så har asiatiska kvinnor 

större behov av information än av psykologiskt stöd i jämförelse med västerländska 

kvinnor. Patienter som befinner sig i ett tidigt stadium av cancer tyckte det var bra att 

veta att det fanns stöd, dock var de ovilliga att ta itu med sina känslomässiga 

upplevelser (Baker et al., 2013). För mycket stöd kan enligt Dickerson, Alqaissi, 
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Underhill och Lally (2017) påverka patienternas självkänsla negativt och menar att 

vårdandestöd bör utgå från varje patients livsvärld och förutsättningar. 

Socialt stöd kunde också vara förenat med en bättre anpassning till sin 

bröstcancerdiagnos. Kvinnorna med begränsad socialt nätverk eller otillräckligt socialt 

stöd från sitt nätverk löper ökad risk för psykosocial stress, ångest och depression. 

Information, rådgivning och vägledning var extra viktigt i samband med 

diagnosbeskedet. Bolejko, Zackrisson, Hagell och Wann-Hansson (2014) konstaterar att 

stöd från familjen och vårdgivare ökade kvinnors hopp och kämparglöd till att hantera 

deras bröstcancer. Boehmke och Dickerson (2006) menar att patienter som fick 

tillräckligt med information lättare kunde hantera de emotionella känslorna av diagnos 

och behandling. Litteraturstudiens resultat visar att behovet av information och 

utbildning var viktigt både för kvinnorna och deras anhöriga. Min analys stämmer 

överrens med Dickerson, Alqaissi, Underhill och Lally (2017) som hävdar att 

vårdpersonal måste se till att tillgängligt stöd och information ges till patienter och 

anhöriga, men även ge ett balanserat utrymmer för en stödjande och vårdande miljö. 

Grimsbø, Finset och Ruland (2011) anser att sjukvården måste möta dessa kvinnor med 

information och stöd, speciellt då det gäller patienternas rädsla för cancern och oro samt 

olika cancerbehandlingarna. Willis, Lewis och Wilson (2015) menar att kvinnor med 

bröstcancer som inte bemöts med respekt och omtanke kan det leda till en känsla av 

förvirring, chock, skuld och ilska. 

Att få stöd handlar om förståelse, respekt, komfort, empati och kärlek vilket kan tas 

emot från familj, vänner, kollegor, och vårdpersonal var något som framkom i 

litteraturstudien. Vetskapen om att stöd fanns från familj och sjukvårdspersonal gav en 

känsla av trygghet. Boehmke och Dickerson (2006) menar att patienter som fick 

tillräckligt med information lättare kunde hantera sina emotionella känslor i samband 

med diagnos och behandling. Något som var mycket viktigt för dessa patienter var att 

kunna leva ett normalt liv och med stöd från deras familj, vänner och sjukvårdspersonal 

fick de en framtidstro (Vargens & Berterö, 2012; Brunet, Sabiston & Burke, 2013). 

Resultatet från litteraturstudien visar även på att vissa kvinnor inte vågade berätta för 

anhöriga om sin sjukdom eftersom omgivningens kulturella och sociala värderingar 

innebär ett avståndstagande gällande cancersjukdom. Burke (2013) understryker vikten 

av att förstå olika kulturer för att vårdpersonal ska kunna bemöta och minska lidande för 

dessa patienter och på sikt även kunna minska kostnader i samband med psykiskt 
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lidande. Dickerson, Alqaissi, Underhill och Lally (2017) menar att det är viktigt att 

förstå hur patienterna definierar olika typer av stöd för att kunna främja hälsa. 

Litteraturstudiens resultat visar på att kvinnorna behöver tid för att kunna hantera 

känslor av stress, kris, förlamning och kaos, chock, rädsla, ångest och förlust av hopp. 

Resultaten visar även på att information och stöd var nödvändigt inför och efter 

bröstoperation.Vissa kvinnor menar att ett cancerbesked var känslomässigt påfrestande, 

men att det informativa stödet hjälpte kvinnorna att skilja mellan fantasi och verklighet. 

Dahlberg och Segesten (2013) menar att med god hjälp från professionella vårdare kan 

en patient som är svårt sjuk känna hälsa, vilket är förenligt med Erikssons lidande teori 

där patients miljö utgår från patientens grundläggande behov, viket ger uttryck för 

patientens fysiska, psykosociala och andliga behov. Catania et al., (2016) studie visar på 

att genetisk rådgivning minskade patienternas oro eftersom det ökade deras kunskap och 

vetskapen om att ett specialistteam var inkopplat upplevdes lugnande. Det är viktigt 

med information till patienten, Grimsbø, Finset och Ruland (2011) påpekar att vissa 

patienter kan uppleva en osäkerhet inför sin egen situation, val och behandlingar om de 

får för mycket information. Ovisshet kan leda till att patienter känner sig maktlösa och 

om de blir utestängda från att aktivt bli en del av sin cancersjukdom kan det leda till 

vårdlidande vilket även kan ge ett försämrat behandlingsresultat (Dahlberg & Segesten, 

2013). 

10 Kliniska implikationer 

Litteraturstudien belyser kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer vilket innebär 

både fysiska och psykiska påfrestningar i samband med diagnosbesked och kirurgiska 

ingrepp vilket i sin tur innebär stora påfrestningar för kvinnorna då de tvingas till att 

omförhandla sina värderingar vilket innebär stora förändringar i deras vardagsliv. 

Utifrån sjusköterskans profession är det viktigt att värna om patientens autonomi. 

Förhoppningen är att denna litteraturstudie kan ge sjuksköterskor en inblick i och en 

förståelse för hur viktigt det är att se hela människan utifrån sin komplexa livsvärld. 

10.1 Framtida forskning 

För att få en ökad förståelse för hur kvinnor upplever det att leva med bröstcancer 

behövs mer forskning kring hur  fysiska och psykiska upplevelse påverkar kvinnornas 

livsvärld. Resultatet i denna litteraturstudie visar på att kvinnornas subjektiva 
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upplevelser är individuella, där både synliga och osynliga upplevelser av tankar och 

känslor skapar lidande för patienten. Det framgår att kvinnorna upplever ett lidande i 

samband med diagnosbeskedet och att utförlig information och pedagogiskt handlande 

kunde vara värdefullt för att kunna öka kvinnornas positiva inställning. Genom fortsatt 

forskning inom socialkulturella skillnader skulle sjuksköterskan kunna få en ökad 

förståelse för hur detta kan förbättras och på så sätt minska kvinnornas lidande. Det 

skulle vara intressant att få mer kunskap om hur socialt stöd och information kan 

motverka negativa upplevelser. För att kunna ge individanpassad och patientcentrerad 

bröstcancer vård är det viktigt med fortsatt vetenskaplig forskning som lyfter kinnornas 

normer och värderingar utifrån socialkulturell kontext. De flesta kvinnor med 

bröstcancer finner själva ett sätt att tänka och känna om sjukdomen för att kunna 

återvända till ett normalt liv. En tanke som väcks är att kvinnors situation och 

upplevelser är komplex och innefattar flera dimensoner av olika upplevelser. Då 

kvinnan känner sig utelämnad och ensam är det sociala stödet från vänner, familj och 

sjukvård av stor betydelse för att kvinnorna ska kunna identifiera sig med sin nya 

situation och dess existentiella problem. 

11 Slutsatser 

Resultatet visar på att olika faktorer påverkar en kvinna att kunna acceptera och leva 

med bröstcancer. Det finns individuella och kulturella skillnader och likheter som har 

betydelse för kvinnornas omvårdnad och framgångsrik behandling. Kvinnorna 

upplevelser av försämrad fysisk och psykiska störningar påverkade hela deras existens 

och deras vardagliga liv. Genom sjuksköterskans kunskaper om kvinnors uppleveler av 

att leva med bröstcancer kan ett professionellt stöd och positivt tänkande vara 

avgörande för behanlingsresultatet. Studien belyser vikten av stöd samt att den  

socialkulturella omgivning med dess normer och värderingar har stor betydelse för hur 

de hanterar sin cancersjukdom samt hur de upplever sig själva. Denna studie  ger 

sjuksköterskan en ökad förståelse för att kunna bemöta och erbjuda kvinnor som lever 

med bröstcancer en vård som utgår ifrån deras idividuella upplevelser och erfarenheter. 
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subjects Narrow by SubjectGender: - female Search modes - Find all my search terms 

 89 

38. S29 AND S33  Limiters - Abstract Available; Published Date: 20110101-20161231; Peer Reviewed Expanders - Apply equivalent 

subjects Narrow by SubjectMajor: - cancer patients Narrow by SubjectGender: - female Search modes - Find all 

my search terms 

59 

39. S29 AND S33  Limiters - Abstract Available; Published Date: 20110101-20161231; Peer Reviewed Expanders - Apply equivalent 

subjects Narrow by SubjectMajor: - breast neoplasms Narrow by SubjectMajor: - cancer patients Narrow by 

SubjectGender: - female Search modes - Find all my search terms 

31 

40. S29 AND S33  Limiters - Abstract Available; Published Date: 20110101-20161231; Peer Reviewed Expanders - Apply equivalent 

subjects Narrow by SubjectGeographic: - Europe Narrow by SubjectMajor: - breast neoplasms Narrow by 

SubjectMajor: - cancer patients Narrow by SubjectGender: - female Search modes - Find all my search terms 

 18 

41. S29 AND S33  Limiters - Abstract Available; Published Date: 20110101-20161231; Peer Reviewed Expanders - Apply equivalent 

subjects Narrow by Language: - English Narrow by SubjectGeographic: - Europe Narrow by SubjectMajor: - 

13 



 

VI 

breast neoplasms Narrow by SubjectMajor: - cancer patients Narrow by SubjectGender: - female Search modes - 

Find all my search terms 

 

Sök datum: 2016-11-11  

**) 

MH = Main heading; indexerade ämnesordslista utifrån ämnesexperter som beskriver innehållet 

MM= Major Concept 

FT = Fritext term /er 

AB = abstract fältet 

*) = Söker då på alla ord med samma ordstam oavsett ändelse 

”) = utökad sökning, underliggande aspektord 

+) = kombinationstermer 

  



 

VII 

Bilaga C Litteratursökning PsycINFO 

 

Syfte: Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

 

Sök.nr Termtyp**) Sökterm Items 

found 

1. MM,”) MM "Life Changes" OR MM "Life Experiences"  19 146 

2. DE,”) DE "Persuasion Therapy" OR DE "Pharmacology"  9 676 

3. DE, ”) DE "Quality of Life" OR DE "Quality of Work Life"  47 040  

4. DE OR DE, “)  DE "Emotional Assessment" OR DE "Affective Valence" OR DE "Emotional Responses" OR DE "Emotional States" 

OR DE "Affection" OR DE "Alienation" OR DE "Ambivalence" OR DE "Anger" OR DE "Anxiety" OR DE "Apathy" 

OR DE "Aversion" OR DE "Belonging" OR DE "Boredom" OR DE "Catastrophizing" OR DE "Contentment" OR DE 

"Depression (Emotion)" OR DE "Disappointment" OR DE "Disgust" OR DE "Dissatisfaction" OR DE "Distress" OR 

DE "Doubt" OR DE "Embarrassment" OR DE "Emotional Trauma" OR DE "Enthusiasm" OR DE "Eu ... 

305 802 

5. DE OR DE, “) DE "Spirituality" OR DE "Religious Beliefs" OR DE "Atheism" OR DE "God Concepts" OR DE "Religiosity" OR DE 

"Religious Affiliation" OR DE "Religious Fundamentalism" OR DE "Sin"  

34 715 

6. DE OR DE, “) DE "Health Complaints" OR DE "Disorders" OR DE "Adventitious Disorders" OR DE "Atypical Disorders" OR DE 

"Behavior Disorders" OR DE "Communication Disorders" OR DE "Congenital Disorders" OR DE "Feeding 

Disorders" OR DE "Intellectual Development Disorder" OR DE "Learning Disorders" OR DE "Mental Disorders" OR 

DE "Misophonia" OR DE "Physical Disorders" OR DE "Sensory Integration Dysfunction" OR DE "Health" OR DE 

"Global Health" OR DE "Holistic Health" OR DE "Mental Health" OR DE "Occupational Heal ... 

314 493 
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VIII 

7. FT,DE DE "Female Attitudes" OR DE "Health Attitudes"  10 650 

8. FT,DE DE "Attitude Change"  6 986 

9. FT,DE DE "Activities of Daily Living"  18 686 

10. FT,DE OR 

FT,DE 

DE "Chronic Illness" OR DE "Chronic Mental Illness" OR DE "Chronic Psychosis"  11 263 

11. OR S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10  706 080 

12. FT, TX OR 

FT,TX 

TX ( ( depression and anxiety ) ) OR TX depression in women OR TX lifestyle wellness  115 421 

13. FT,TX OR *), 

TX OR *) 

TX well-being OR TX meaning* OR TX view*  461 899 

14. FT, AB OR FT, 

AB OR FT,AB 

AB life expectancy OR AB expereince OR AB expressed emotion  8 095 

15. OR S11 OR S12 OR S13 OR S14  1 122 333 

16. MM,FT OR FT, 

DE OR FT, DE 

DE "Neoplasms" OR DE "Benign Neoplasms" OR DE "Breast Neoplasms" OR DE "Endocrine Neoplasms" OR DE 

"Melanoma" OR DE "Metastasis" OR DE "Nervous System Neoplasms" OR DE "Terminal Cancer"  

42 083 

17. FT,TI OR FT,TI 

OR FT, IT 

TI "breast cancer" OR TI breast cancer* OR TI breast neoplasms  6 565 

18. FT,TX OR FT, 

TX OR FT,TX  

TX oncology OR TX lymphedema OR TX Neoplasm Invasiveness OR TX Neoplasm Metastasis  19 596 

19. OR S16 OR S17 OR S18  49 002 



 

IX 

20. AND S15 AND S19  20 696 

21. FT,TI OR FT, 

TI OR FT,TI 

TI ( breast neoplasms or breast cancer ) OR TI "life expectancy" OR TI ( quality of life or well) 39 247 

22. AND TI experience OR AB well* OR AB "live with"  11 995 

23. S21 AND S22  Limiters - References Available; Publication Year: 2011-2016; Peer Reviewed; English; Population Group: Female; 

Methodology: QUALITATIVE STUDY Search modes - Find all my search terms 

  446 

24. S21 AND S22  Limiters - References Available; Publication Year: 2011-2016; English; Population Group: Female; Classification 

Codes: 3293 Cancer Search modes - Find all my search terms 

    98 

25. S21 AND S22  Limiters - References Available; Publication Year: 2011-2016; English; Population Group: Female; Classification 

Codes: 3293 Cancer Narrow by Journal: - cancer nursing Search modes - Find all my search terms 

10 

Sök datum: 2016-11-18  

**) 

DE = Descriptor (fastställt ämnesord i databasen) indexerade ämnesordslista utifrån ämnesexperter som beskriver innehållet 

MM= Major Concept 

*) = söker då på alla ord med samma ordstam oavsett ändelse 

”) = Frassökning 

FT = fritextsökning   

TI, AB TX = fritextsökning i fälten för titel abstract och text 
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Bilaga D Urvalsprocessen; PubMed, Cinahl, PsycInfo 

 

Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 Urval 5 

PubMed Breast neoplasms, life 

change events, quality 

of life, experience, 

attitude  

Review  

År: 2011- 2016 Kvinnor 

Abstract  

Nursing journal 

164 164 46 10 7 2 

(2;17) 

Cinahl Breast neoplasms, 

lymphedema, life 

chances, life 

experiences 

psychological, well-

being, attitude to life, 

attitude to illness, 

survival 

Peer reviewed 

2011- 2016, English, 

Europe, female 

Narrow by 

SubjectMajor: breast 

neoplasms, cancer 

patients 

13 13 13 7 5 4 

(1;2;7;10) 

PsycInfo Breast neoplasms, life 

experiences, life 

changes, attitude 

Peer reviewed, 2011-

2016, English, cancer 

nursing, cancer, 

References available, 

qualitative study 

10 10 7 6 5 3 

(1;3;7) 

Urval 1= Lästa Titlar, Urval 2=Lästa abstrakt, Urval 3= Lästa artiklar, Urval 4 = Granskning av mättnad, personliga teckningar och fältanteckningar, Urval 5 = Kritiskt 

granskade och inkluderade artiklar.  

*Markering i referenslistan avser artiklar som ingår i denna litteraturstudies resultat 



 

XI 

*1.Swinton, J., Bain, V., Ingram, S., & Heys, S. (2011). Moving inwards, moving outwards, moving upwards: the role of spirituality during the 

early stages of breast cancer. European Journal Of Cancer Care,20(5), 640-652. doi:10.1111/j.1365-2354.2011.01260.x 

*2. Drageset, S., Lindstrøm, T. C., & Underlid, K. (2016). “I just have to move on”: Women's coping experiences and reflections following their 

first year after primary breast cancer surgery. European Journal Of Oncology Nursing, 21205-211. doi:10.1016/j.ejon.2015.10.005 

*7. Drageset, S., Lindstrøm, T. C., Giske, T., & Underlid, K. (2011). Being in suspense: women's experiences awaiting breast cancer surgery. 

Journal Of Advanced Nursing,67(9), 1941-1951. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05638.x 

*10. Brunet, J., Taran, S., Burke, S., & Sabiston, C. M. (2013). A qualitative exploration of barriers and motivators to physical activity 

participation in women treated for breast cancer. Disability & Rehabilitation, 35(24), 2038-2045. 

*1.Holmberg, C. (2014). No one sees the fear: Becoming diseased before becoming ill—Being diagnosed with breast cancer. Cancer Nursing, 

37(3), 175-183. doi:10.1097/NCC.0b013e318281395e 

*3.Banning, M., & Tanzeen, T. (2014). Living with advanced breast cancer: perceptions of Pakistani women on life expectations and fears. 

Cancer Nursing, 37(1), E12-E18. doi:10.1097/NCC.0b013e318279e479 

*7.Drageset, S., Lindstrøm, T. C., Giske, T., & Underlid, K. (2012). 'The Support I Need': Women's Experiences of Social Support After Having 

Received Breast Cancer Diagnosis and Awaiting Surgery. Cancer Nursing, 35(6), E39-47. doi:10.1097/NCC.0b013e31823634aa 

*2.Trusson, D., Pilnick, A., & Roy, S. (2016). A new normal?: Women's experiences of biographical disruption and liminality following 

treatment for early stage breast cancer. Social Science & Medicine, 151121-129. doi:10.1016/j.socscimed.2016.01.011 

*17. Liamputtong, P., & Suwankhong, D. (2015). Breast cancer diagnosis: biographical disruption, emotional experiences and strategic 

management in Thai women with breast cancer. Sociology Of Health & Illness, 37(7), 1086-1101. doi:10.1111/1467-9566.12282 
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Bilaga E Översikt av granskade artiklar 

 

Författare,År, 

Land 

Tidskrift Titel Syfte Metod  Resultat Kvalitet 

3# Banning, M., 

& Tanzeen, T. 

(2012) Lahore, 

Pakistan; London, 

United Kingdom. 

Living with advance breast 

cancer: Perceptions of 

Pakistani women on life 

expectations and fears. 

Cancer Nursing. 

Undersökte de 

psykologiska 

effekterna av avancerad 

bröstcancer hos 

kvinnor som får 

uppföljande vård på en 

onkologisk sjukhus i 

Pakistan. 

Kvalitativ studie. Semi- strukturerade 

intervjuer. Tre pilotprover användes för 

att testa lämpligheten på 

intervjufrågorna, tematisk analys. 

Ändamålsenlig utval av 35 kvinnor 

mellan 33 - 83 år. 21 kvinnor 

intervjuades, mättnad vid 21 intervjuer. 

Etiska överväganden. 

Fyra teman: Dessa var 

reaktioner och upplevelser på 

diagnosen, förändring i utseende 

& leva livet positivt med 

motiverande faktorer. 

HÖG 

10#  Brunet, 

J.Taran, S. Burke, 

S & Sabiston, C. 

M. (2013) 

Toronto, Ontario, 

Canada. 

A qualitative exploration 

of barriers and motivators 

to physical activity 

participation in women 

treated for breast cancer. 

Disability & 

Rehabilitation.  

Att undersöka 

uppfattningar om de 

faktorer som påverkar 

bröstcancer patienters  

förmåga att 

upprätthålla en 

självstyrd fysisk.  

Upplevda hinder och 

drivkrafter för 

underhåll av fysisk 

aktivitet.  

Kvalitativ studie, semi- strukturerad, 

med en tematisk analys. Djupintervjuer 

med 9 kvinnor över 18 år deltog i 

studien (medelålder 55,33 år).Etiska 

överväganden. 

Specifikt uppfattades hinder 

som fysiska, miljömässiga, 

organisatoriska och 

psykosociala faktorer. Upplevd 

motivations identifierades som 

fysiska faktorer och 

psykosociala faktorer.  

HÖG 

7# Drageset, S. 

Lindstrøm, T. C. 

Giske, T. & 

'The support I need': 

Women's experiences of 

social support after having 

Kvinnors individuella 

upplevelser av socialt 

stöd efter att ha fått en 

Kvalitativ design. Individuella semi -

strukturerade intervjuer. Undersökte de 

psykologiska effekterna av avancerad 

Fem teman: Tillgängligt stöd, 

information och rådgivning, 

vård.Socialt stöd bidrog till 

HÖG 



 

XIII 

Underlid, K. 

(2012) Bergen, 

Norge. 

received breast cancer 

diagnosis and awaiting 

surgery.Cancer Nursing. 

bröstcancer diagnos 

och väntar på 

operation. 

bröstcancer hos kvinnor som får 

uppföljande vård på en onkologisk 

sjukhus i Pakistan. Ändamålsenlig prov 

av 35 kvinnor valdes. 

Bekvämlighetsurval av 21 kvinnor, 

mellan 41-73 år. Studien är baserat på 

tidigare studier, mättnad efter 21 

intervjuer.  

Etiska överväganden 

 

känslor av mental styrka och 

minskad stress. 

2# Drageset, S. 

Lindstrøm, T. 

C.& Underlid, K. 

(2016) Bergen, 

Norge. 

“I just have to move on”: 

Women's coping 

experiences and reflections 

following their first year 

after primary breast cancer 

surgery.European Journal 

Of Oncology Nursing. 

Kvinnors erfarenheter 

och reflektioner efter 

deras första år efter 

primär bröstcancer 

kirurgi. 

 

Kvalitativa uppföljningsstudie 

innehållsanalys, beskrivande design.  

Individuella halvstrukturerade 

intervjuer, från tidigare forskning av 

författaren, mättnad vid tio intervjuer. 

21 kvinnor från tidigare studier, varav 

10 deltog, mellan 48- 68år  

(medelvärde: 56,8). Etiska 

överväganden. 

Fyra teman identifierades: 

1.Existentiella problem, finna 

mening. 2.Sätt att tänka och 

känna om sjukdomen.  3.Vidta 

åtgärder. 4. Återvända till ett 

normalt liv.  

HÖG 

7# Drageset, S., 

Lindstrøm, T. C., 

Giske, T., & 

Underlid, K. 

(2011) Bergen, 

Norge. 

Being in suspense: 

women's experiences 

awaiting breast cancer 

surgery. Journal Of 

Advanced Nursing. 

Kvinnors upplevelser 

efter att ha fått en 

bröstcancer diagnos 

och väntar på 

primäroperation.  

 

Kvalitativ metod, semistrukturerad 

intervjuguide. 21 kvinnor deltog med 

nydiagnostiserad bröstcancer och 

intervjuerna genomfördes på sjukhuset 

dagen före operationen, innan 

preoperativ information gavs. 

Kvalitativ mening kondensering 

Att väntan på operation 

upplevdes som smärtsamt, 

skrämmande, lång & svår men 

också nödvändigt.Sociala 

nätverk kan både ge och ber 

stöd.  

HÖG 

 



 

XIV 

Ålder mellan 41 -73, (medelålder var 

54). Mättnadspunkt vid 20:e intervjun 

och avbröts efter 21 intervjun. Etiska 

överväganden. 

 

1#  Holmberg, C. 

(2014). Berlin, 

Germany. 

No One Sees the Fear: 

Becoming Diseased Before 

Becoming Ill—Being 

Diagnosed With 

Breast.Cancer Nursing. 

Att förstå ursprunget 

till ihållande oro av 

kvinnor upplever efter 

bröstcancerbehandling. 

 

Analytisk metod, fenomenologisk 

metod som kombineras med 19 fält av 

anteckningar. Intervjuer med 17 

patienter, första gången bröstcancer. 

Deltagande observation på en 

onkologisk vårdavdelning. Alla 

intervjuer transkriberades, med hjälp av 

grounded theory. 31 intervjuer och 

fältanteckningar från etnografisk 

studier,  genomförd vid ett tyskt 

undervisningssjukhus på en onkologisk 

vårdavdelning. Etiska överväganden. 

 

Förstå de fenomenologiska 

aspekter och kulturella 

utformningen av sjukdomen 

erfarenhet. Eftersom sjukdomen 

upplevs som en chock och en 

splittring av patientens 

förkroppsligade väsen kvarstår 

oro och rädsla samt misstro mot 

sina kroppar. 

HÖG 

17# Liamputtong 

P, Suwankhong 

D. (2015) Wiley-

Blackwell, 

USA.Department 

of Public Health, 

La Trobe 

University, 

Australia, Thaksin 

Breast cancer diagnosis: 

biographical disruption, 

emotional experiences and 

strategic management in 

Thai women with breast 

cancer. Sociol Health Illn. 

Bidra till sociologiska 

kunskaper genom att 

diskutera innebörden 

av bröstcancer och 

känslomässiga bördor 

bland kvinnor med 

bröstcancer i södra 

Thailand. 

Känslomässiga 

Kvalitativ metod. Tematisk analys. 20 

kvinnor med bröstkancer deltog mellan 

59 - 70 år. Ändamålsenlig 

provtagningsmetod genom personliga 

nätverk & ursprung vårdgivare. 

Snöbollsurval, feministisk metodologi, 

där kvinnors oro är i fokus, djupgående 

intervjuer med tillägg av personliga 

tekningar.Etiska resonemang och 

Förlust av den personliga 

identiteten, behovet av att 

vårdgivare ger känslomässigt 

stöd. Känslomässiga styrka, 

anpassa religiös övertygelser 

samt metoder för att ta itu med 

deras hälsotillstånd. 

HÖG 



 

XV 

University, 

Thailand. 

upplevelser med 

anknytning till diagnos 

bröstcancer bland 

sydliga thailändska 

kvinnor.  

överväganden, där hänsyn till 

deltagarnas autonomi och integritet. 

Förtrogna med forskningsetiska 

principerna; datainsamling, lagring av 

personuppgifter, informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- & 

nyttjandekravet. 

1#  Swinton, 

J.Bain, V.Ingram, 

S. &  Heys, S. 

(2011 Aberdeen, 

Skottland. 

Moving inwards, moving 

outwards, moving 

upwards: the role of 

spirituality during the early 

stages of breast cancer. 

European Journal Of 

Cancer Care. 

En studie som 

undersökte rollen av 

andlighet i livet för 

kvinnor under det 

första året efter 

diagnosen bröstcancer. 

Kvalitativ metod. Hermeneutiska & 

fenomenologi perspektivet, både 

beskrivande och tolkande element. 

Empirisk undersökning. Slumpmässigt 

urval av 25 kvinnor, 14 deltog. 

Djupintervjuer transkriberades. Etiska 

överväganden 

Tre teman identifierades 

1)Flytta inåt: ensamhet och 

omvärdering av sig själv. 2)Rör 

sig utåt: relations medvetande. 

3)rör sig utåt och uppåt: yttersta 

meningen, ensamhet och 

omvärdering av själv. 

HÖG 

 

2# Trusson D, 

Pilnick A, & Roy 

S. (2016) 

Storbritannien. 

A new normal?: Women's 

experiences of 

biographical disruption 

and liminality following 

treatment for early stage 

breast cancer. Soc Sci 

Med.  

Att förstå och tolka 

kvinnors upplevelser 

av tidig bröstcancer, 

främjar vår förståelse 

av hur det är att leva i 

livet efter tidig 

bröstcancer och dess 

behandling. 

Kvalitativa tillvägagångssättet. 

Processen för analys var tolkande & 

beskrivande.  24 kvinnor intervjuades i 

åldrarna mellan 42 och 80 (median = 

51), som rekryterades genom lokala 

medier. Intervjuer var digitalt inspelad 

och transkriberades i sin helhet. Etiska 

överväganden 

Effekt av diagnos i relationer 

med familjer, vänner, 

arbetskamrater etc. samt de 

anpassningar som krävs för att 

klara av kroppsliga 

förändringar.  Permanenta 

kroppsliga förändringar till följd 

av bröstkirurgi. Hantering av 

utseende från en dag till en 

annan dag kan ha långsiktiga 

konsekvenser för identitet och 

självförtroende, samt nuvarande 

och potentiella relationer. 

HÖG 
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Bilaga F Granskningsmall från SBU 

 



 

XII 
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Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser  

1.Syfte  

 Fundera över:  

• vad målsättningen med studien var  

• varför det är viktigt  

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/ svara på frågeställningen.  

2. Urval  

Fundera över:  

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut  

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut  

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut  

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

 • om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än informed consent och ethical approval  

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle kunna påverka datainsamlingen, 

exempelvis tacksamhetsskuld, beroendeförhållanden etcetera. 

 3. Datainsamling  

Fundera över:  

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad  

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, 

observationer etc)  

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod  

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide, 

var utfördes intervjun, hur många observationer etc)  

• om metoden modifierades under studiens gång (om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde)  

• om insamlat datamaterial är tydliga (t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid 

tillämpbart)  

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda 

grunder.  

4. Analys  

Fundera över:  

• om analysprocessen är beskriven i detalj  

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamlingen  

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen  

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

 • om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat  

Fundera över:  

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen  

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är citat/dataredovisning  

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg)  

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamling och analys  
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• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten  

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls  

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen  

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra användningsområden för resultaten. 
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