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SAMMANFATTNING  
Ämnesbakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Under 
dom senaste åren har antalet bröstcancer diagnoser mer än fördubblats. Syftet var att beskriva 
kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Systematisk litteraturstudie baserad 
på tio vetenskapliga artiklar som analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: 
Analysen resulterade i fyra teman; Jaget, personligt nätverk, existentiell medvetenhet och 
livskvalitet. Tidigare forskning visade att kvinnor med bröstcancer upplever att de förändrar 
sitt livsperspektiv. Att leva med bröstcancer innebär ofta ett lidande i alla dimensioner av 
livet. Förändrad kroppsuppfattning och kontroll över sjukdomen är starkt förenat med en 
lidande kamp. Att ha ett socialt stöd upplevs som viktigt för kvinnorna och ger en mening 
med livet. Slutsats: Studien påvisade att kvinnor upplever ett ökat lidande i samband med att 
leva med bröstcancer. För att lidandet ska kunna lindras upplevs stöd vara viktigt för 
kvinnorna. För att sjuksköterskan ska kunna bidra till att lindra lidande krävs en ökad 
förståelse om kvinnornas upplevelser. Denna studie kan ge en fördjupad förståelse för 
kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, och kan främst ses som en resurs för 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att lindra ett lidande. 
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Introduktion 

 

Vårt antagande är att de flesta sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvården på 

något sätt kommer i kontakt med patienter som vårdas för cancer. Andersson, Jeppsson, 

Lindholm, Rydholm och Ulander (2004) beskriver bröstcancer som den vanligaste 

cancersjukdomen hos kvinnor. Enligt Socialstyrelsens (2007) nationella riktlinjer för 

bröstcancer har antalet bröstcancerdiagnoser mer än fördubblats under de senaste 40 åren. 

Idag utgör bröstcancer nästan 30 procent av alla cancerfall i Sverige. Anledningen till att vi 

valde att fokusera på bröstcancer är att vi ville belysa ett område som berör en vanlig diagnos 

hos kvinnor med cancer. Vårt antagande är att kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer medför ett ökat lidande och därav anser vi att det behövs en ökad insikt och 

förståelse hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Studien kan användas som en resurs för 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som inom vården kommer i kontakt med kvinnor som 

lever med bröstcancer eftersom den ger en inblick i kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Studien kan även ses som en resurs för kvinnor som lever med bröstcancer då 

dessa kvinnor kan relatera till andra kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer genom 

att få en inblick i deras upplevelser. Detta anser vi kan öka förståelsen för deras egna 

upplevelser av att leva med bröstcancer. Grunden i den här studien bygger på ett 

sammanfattande av tidigare forskning om kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.  

Bakgrund 

 

Enligt Andersson et al. (2004) innebär bröstcancer att en eller flera celler i bröstet förändras 

och delar sig okontrollerat. Cellerna blir allt fler och en tumör bildas. Vanligen dröjer det flera 

år innan cancern ger upphov till symtom och upptäcks. Vissa cancerformer växer och sprider 

sig dock snabbt medan andra tar längre tid. Bröstcancer bildas vanligen i mjölkkörtlarna eller 

mjölkgångarna. Orsaken till bröstcancer är delvis oklar men Andersson et al. beskriver att det 

finns både genetiskt samband och hormonell påverkan. De vanligaste symtomen är knutor i 

bröstet som även kan vara kombinerat med smärta i bröstet eller sekretion från bröstvårtan. 

Diagnostik av bröstcancer består av klinisk undersökning, röntgen (mammografi) och cytologi 

där en biopsi tas av knutan i bröstet. Behandling som finns att tillgå och som kan kombineras 

är kirurgisk behandling, strålbehandling, antihormonell samt immunologisk behandling. 

Biverkningar framträder främst vid strålbehandling och immunologisk behandling 
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(kemoterapi). Andersson et al. beskriver rodnad, värmeökning, smärta och irritation som 

kortsiktiga biverkningar vid strålbehandling men även armsvullnad, smärta och 

rörelsenedsättning som långsiktiga biverkningar. Vidare beskrivs håravfall, illamående och 

kräkningar, viktförändringar och slemhinnepåverkan som de främsta biverkningar vid 

immunologisk behandling. Key, Verkasalo och Banks (2001) redogör för faktorer som ökar 

risken för att drabbas av bröstcancer och menar att dessa är; klimakterium som startar sent, 

övervikt under klimakteriet samt hög konsumtion av alkohol. Faktorer som minskar risken för 

bröstcancer är graviditet, särskilt en tidig första graviditet och ett högt antal graviditeter, 

amning och fysisk aktivitet.  

 

Dean (2008) visar att kvinnor med bröstcancer har ett ökat behov av såväl praktiskt som 

känslomässigt stöd under och efter behandling av bröstcancer. Wright, Watson och Bell 

(2002) beskriver att omvårdnad uppfattas på olika sätt av olika individer och att omvårdnaden 

påverkas av individens egna föreställningar. Om sjuksköterskans och kvinnans föreställningar 

beträffande vad som är god omvårdnad skiljer sig åt anser vi att kvinnan kan uppleva en 

känsla av utebliven omvårdnad. Eriksson (2001) menar att detta kan leda till en känsla av 

kränkt värdighet som i sin tur kan skapa ett vårdlidande. Eriksson (2001) beskriver att en av 

sjuksköterskans uppgifter är att lindra onödigt lidande för att livskvalitet hos patienten skall 

uppnås. Eriksson (2005) menar att ett lidande inte kan elimineras men däremot lindras genom 

att patienten upplever sig välkommen och respekterad under sin vårdtid. Vidare menar 

Eriksson att lidande kan lindras genom att inte kränka eller fördöma, utan att ge patienten det 

som patienten själv anser sig behöva samt att ge respekt och värdighet. För att identifiera 

patientens subjektiva behov är verbal kommunikation enligt Eide och Eide (2009) ett viktigt 

element. Avis, Crawford och Manuel (2005) beskriver livskvalitet som ett subjektivt 

multidimensionellt begrepp som inkluderar fysiskt, psykiskt, socialt och funktionellt 

välbefinnande. Birkler (2007) definierar begreppet som subjektiv och objektiv livskvalitet och 

menar att livskvaliteten är relativ i förhållande till varje enskild människa. Livskvalitet 

innebär enligt författarnas uppfattning en upplevelse av att leva ett gott liv i harmoni med sig 

själv och sin omgivning. Enligt Fayers och Bottomley (2002) har begreppet livskvalitet under 

de senaste åren fått en större betydelse världen över och blivit ett utmärkande begrepp inom 

klinisk omvårdnad av cancerpatienter. Upplevelsen av livskvalitet beskrivs utifrån två 

aspekter; den individuella funktionella statusen ur olika perspektiv såsom fysisk-, psykisk- 

och social förmåga samt den subjektiva värderingen av upplevelsen. 
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Enligt Arman och Rehnsfeldt (2003) är det ett antagande att upplevelsen av att leva med 

bröstcancer har mycket gemensamt med upplevelsen av andra cancerformer och andra 

livshotande sjukdomar. Arman (2003) menar att allvarliga sjukdomar såsom cancer ofta 

konfronterar människan med upplevelser av lidande och genom lidandet väcker människan 

frågor om sin egen existens och livets mening. Enligt Banning (2008) finns det ingen 

universell upplevelse av att leva med bröstcancer utan endast en individuell. Banning menar 

därför att också omvårdnaden måste ges utifrån den unika individen. Arman (2003) beskriver 

att ur ett kliniskt perspektiv är upplevelsen av att leva med bröstcancer av stor betydelse 

eftersom antalet kvinnor som lever med bröstcancer ständigt ökar. Omvårdnadsforskning om 

upplevelsen av att leva med bröstcancer inkluderar olika aspekter som kan studeras ur ett 

fenomenologiskt perspektiv av kvinnornas levda situation. Aspekter såsom kroppsliga 

förändringar, förändrad självkänsla, existentiella frågor och lidande inkluderas. Enligt 

Banning (2008) får kvinnor som lever med bröstcancer en ökad kroppsmedvetenhet som 

resulterar i en förändrad självkänsla. De förändringar som sker i samband med diagnosen 

skapar ett känslomässigt kaos hos individen. Känslor som förlorad värdighet, kvinnlighet och 

sexualitet skapar ett lidande. Vidare menar Banning att resultatet av en förändrad självkänsla 

påverkar individens föreställning av meningen med livet. Diagnosen bröstcancer medför ett 

lidande i alla dimensioner av livet. Exempel på dessa dimensioner är; Kontextuellt det vill 

säga lidande genom yttre faktorer och sjukdom, Existentiellt det vill säga lidande i 

upplevelser och emotioner (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004).    

Vidare beskriver Arman et al. (2004) lidande som ett begrepp som omfattar patienters 

upplevelser av hälsa och sjukdom ur en fysisk, mental och andlig mening. Vi ville belysa 

kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer för att utvidga förståelsen samt öka insikten 

hos sjuksköterskor om behovet av omvårdnad av kvinnor med bröstcancer, för att minska ett 

eventuellt lidande.  

 

Problemformulering 

 

Enligt Arman et al. (2004) kan bröstcancer hos kvinnor orsaka ett lidande i alla dimensioner 

av livet. Eriksson (2005) menar att lidande endast kan lindras genom att tillfredställa 

individens behov. Eftersom upplevelsen av att leva med bröstcancer och är unik för varje 

kvinna måste omvårdnaden individualiseras (Baning, 2008). Vårt antagande är att kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer medför ett ökat lidande. Vi anser att sjuksköterskan 
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bör inneha kunskap om kvinnors upplevelser i samband med bröstcancer för att få en utökad 

förståelse som kan bidra till att lindra ett eventuellt lidande.  

Syfte 

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelser av att leva 

med bröstcancer. 

Frågeställning 

 

Hur upplever kvinnor livskvalitet i samband med bröstcancer? 

 

Metod 

 

Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie vilket innebär en sammanställning av resultat 

från tidigare publicerade vetenskapliga artiklar kring vårt valda område (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

Urval 

Sökförfarande  

 

Litteratursökning av vetenskapliga artiklar gjordes under januari, 2009 i databaserna: Cinahl, 

Pubmed, ELIN@Kalmar och PsycINFO. Sökningar gjordes även i databaserna CancerLit och 

Swemed där forskning fokuserade främst på medicinsk vård i samband med bröstcancer, vi 

ansåg därför att sökresultatet svarade inte mot vårt syfte. Provsökningar utfördes i ett första 

skede och allt eftersom provsökningen pågick fick söktermerna ändras för att få fram artiklar 

som fokuserade på upplevelser av att leva med bröstcancer enbart utifrån kvinnors subjektiva 

perspektiv. Vid sökning i samtliga databaser användes fritextsökning med booleska operatorer 

för att begränsa studierna till valt ämnesområde. Thesaurus och MeSH-termer har också 

använts i respektive sökdatabas. Sökorden som använts är: breast cancer, experience, living, 

quality of life. För att få fram relevant forskning upprättades inklusions- och 

exklusionskriterier. Författarna läste sammanfattningar (abstract) för att få en uppfattning om 
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innehållet för att kunna avgöra om materialet var aktuellt för fortsatt granskning. 

Genomläsningar av ett flertal abstract resulterade slutligen i 11 studier. Detta gav till resultat 

nio kvalitativa och en kvantitativ studie som motsvarade vårt syfte (Bilaga 1).  

 

Inklusionskriterier  

• Vetenskapliga studier skrivna på engelska eller svenska. 

• Publicerade under tidsperioden 1998-2009. 

• Studierna skulle utgå ifrån kvinnor i alla åldrars upplevelse av att leva med 

bröstcancer samt explicit eller implicit belysa begreppet livskvalitet.  

 

Exklusionskriterier  

• Studier med fokus på kulturella skillnader.  

• Studier med inriktning på vård och behandling av bröstcancer. 

• Studier med fokus på manliga patienter med bröstcancer.  

 

Kvalitetsgranskning  

 

Vid kvalitetsgranskning valde författarna att granska samtliga artiklar var för sig. 

Artiklarnas relevans och kvalitet värderades utifrån granskningsmallar, en kritisk granskning 

utfördes av syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument samt analys och tolkning 

(Willman & Stoltz, 2006). Därefter diskuterades de enskilda fynden tillsammans för att få en 

enhetlig bedömning av artiklarna. Vid bedömning av artiklarnas kvalitet utgick författarna 

ifrån granskningsmallens resultat där författarna använde sig av en poängskala varpå 

artiklarna bedömts som låg, medel eller hög kvalitet. Artiklarna poängsattes efter antalet ja-

svar i granskningsmallarna. Ett ja-svar motsvarade ett poäng och maxantal poäng var fjorton 

respektive sexton. Antalet poäng som krävdes för respektive nivå var 0-25 procent  

motsvarade låg nivå, 26-56 procent motsvarade medel nivå, 57 procent eller högre 

motsvarade hög nivå.  



  6 

Analys 

 
Analys av studiernas resultat utfördes med hjälp av Graneheims och Lundmans (2004) 

exempel på innehållsanalys. Analysen utfördes genom att båda författarna noggrant läste 

igenom textenheterna var för sig upprepade gånger och en diskussion hölls mellan författarna 

för att skapa en överblick och få en helhet. Delar av artiklarnas resultat översattes av 

författarna från engelska till svenska. Författarna plockade ut meningsbärande enheter vilket 

är meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för problematiseringen. 

Dessa enheter kondenserades för att underlätta sammanställning av resultatet. Därefter 

delades de kondenserade meningsenheterna in i teman för att strukturera upp resultatet. Efter 

reflektion och diskussion sammanställde författarna slutligen fyra teman; Jaget, Personligt 

nätverk, Existentiell medvetenhet och Livskvalitet. Författarna var noga med att se till så att 

varje meningsbärande enhet i största möjliga mån endast kunde relateras till ett tema. I varje 

tema har författarna sedan lyft fram olika subteman för tydliggöra vad som innefattas i 

respektive tema. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 
Då detta är en litteraturstudie behövs ingen prövning i etisk kommitté. Emellertid har samtliga 

av våra inkluderade artiklar granskats av en etisk kommitté och fått tillstånd att genomföras 

eller också har artiklarna redovisat forskningsetiska överväganden. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) bör författarna ej övervärdera eller underhålla ej önskvärt resultat. Detta är 

något som författarna i förevarande studie beaktat.  

 

Resultat 

 

 I nedanstående text presenteras fyra teman med tillhörande subteman som sammanställts 

utifrån tidigare forskning kring kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. De fyra 

teman är; Jaget, Personligt nätverk, Existentiell medvetenhet samt Livskvalitet. 
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”The meaning of living with a diagnosis of breast cancer is that it is an experience that is a 

gradual, private, social and spiritual process in which initial trauma takes place, re-

traumatization occurs, and all efforts are directed at resolution/healing.” (Lyons, Jacobson, 

Prescott & Oswalt, 2002, s. 12-13) 

Jaget  

Jaget belystes i åtta artiklar och delades in i två subteman, Kroppsuppfattning (Fysiskt) och 

Emotionellt status (Psykiskt). 

Kroppsuppfattning (Fysiskt) 

Artiklarna visade på mångfacetterade känslor som var relaterade till kvinnlig identitet i 

samband med bröstcancer och bortoperation av bröst (Coyne & Borbasi, 2006; Landmark & 

Wahl, 2002; Vilhauer, 2008). Många respondenter påtalade att de upplevde negativa känslor 

samt skämdes för sin kropp efter en mastektomi (Bloom, Stewart, Chang & Banks, 2004; 

Vilhauer, 2008). Landmark och Wahl (2002) uppgav att i samband med en mastektomi kan 

förändringar ske av kvinnans självuppfattning, livssyn samt förändringar i uppfattning av sig 

själv i relationen till nära anhöriga. 

 

”Then with the second [breast],...it didn't turn out well and I'm embarrassed. I'm 

embarrassed about my body. And I guess the fear of rejection, the fear that a man will go, 

”Oh, my God!” I just couldn't deal with it. That would hurt a lot. So I just don't get in 

those situations.” (Vilhauer, 2008, s. 251) 

Några studier belyste kvinnornas känslor av att vara mindre sexuellt attraktiva på grund av 

förändringar i sitt utseende på grund av mastektomi eftersom, brösten enligt Landmark och 

Wahl (2002) oftast är förenade med kvinnans femininitet och sexualitet. Andra faktorer som 

påverkade kroppsuppfattningen är håravfall och förändringar i hårkvalitet, viktuppgång eller -

nedgång som uppkom i samband med behandling (Landmark & Wahl, 2002; Vilhauer, 2008). 

Emotionellt status (Psykiskt) 

Ett flertal studier belyste kvinnornas erfarenhet av emotionell obalans, som en karusell med 

många uppförsbackar och dalar under och efter behandling (Allen, Savadatti & Levy, 2009; 

Arman & Rehnsfeldt, 2002; Coyne & Borbasi, 2006; Landmark & Wahl, 2002; Luoma & 

Hakamies-Blomqvist, 2004). Chock beskrevs som den första reaktionen efter 

bröstcancerbeskedet (Landmark & Wahl, 2002; Lyons, Jacobson, Prescott & Oswalt 2002). 
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Kvinnorna beskrev sin emotionella status som vacklande, där känslor som ilska, frustration, 

nedstämdhet och agitation varvades med hopp (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Luoma & 

Hakamies-Blomqvist, 2004). Kontroll över sjukdomen var huvudmålet i kvinnornas kamp 

mot cancern. Kontroll över sjukdomen togs genom att följa läkarens ordinationer, 

engagemang och delaktighet vid kontroller och återbesök (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Lyons 

et al., 2002). Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) beskrev vikten av att bibehålla en 

relation, likvärdig den tidigare med bekanta till exempel grannar och kollegor samt att delta i 

aktiviteter som speglade kvinnornas liv innan diagnosen, för att uppleva en känsla av kontroll 

över sjukdomen. Resultatet visade på att en rädsla av att komma att dö på grund av 

sjukdomen, visade sig starkast i det första skedet, vid mottagandet av diagnosen samt att 

kvinnorna upplevde rädsla inför framtiden, hur livet skulle te sig för deras barn och anhöriga 

utan dem (Aranda, Schofield, Weih, Yates, Milne, Faulkner & Voudouris, 2005; Lyons et al., 

2002). 

Personligt nätverk 

 

Personligt nätverk belystes i nio artiklar och delades in i två subteman, Att vara den starka 

och Stöd. 

Att vara den starka 

Kvinnorna berättade om en känsla av att de var tvungna att visa sig starka inför familj och 

anhöriga vilket av en del kvinnor uppfattades som en extra börda (Allen et al., 2009; Coyne & 

Borbasi, 2006; Lyons et al., 2002; Vilhauer, 2008). Vidare påvisade artiklarna att kvinnorna 

skildrar en känsla av att behöva skydda sin familj ifrån sina egna känslomässiga motgångar 

genom att dölja sina äkta känslor, uppvisa en positiv inställning samt att undvika att diskutera 

situationen (Coyne & Borbasi, 2006; Lyons et al., 2002; Vilhauer, 2008).  

”I tried not to do it (cry) in front of my family. I felt that it would just devastate them. I 

tried to be strong… I never broke down in front of my mother because I could tell it was 

pretty hard for her. I tried to put up a pretty strong front. The situation was stressful 

enough and I didn’t want them to see my suffering and make it that much worse for the 

people around me.” (Lyons, Jacobson, Prescott & Oswalt, 2002, s. 15-16) 
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Stöd 

Lyons et al. (2002) definierar socialt stöd med att slippa bära bördan av sjukdomen ensam. 

Landmark et al. (2002) menar att socialt stöd kan vara emotionellt, utgöras av information, 

råd eller vägledning samt bestå av praktisk, ekonomisk eller materiell hjälp. Kvinnorna 

beskrev att socialt stöd från omgivning ökade deras välbefinnande och hjälpte dem att hantera 

sjukdomen (Bloom et al., 2004; Coyne & Borbasi, 2006; Landmark, Strandmark & Wahl, 

2002; Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al., 2002; Vilhauer, 2008). Vissa delar av artiklarnas 

resultat understryker kvinnornas upplevelse av ett bra socialt stöd, andra delar av innehållet i 

artiklarna påvisade ett saknat socialt stöd och ett missnöje bland de deltagande kvinnorna. 

Kvinnorna upplevde ett uteblivet socialt stöd främst i kontakt med organisationer och 

institutioner, särskilt inom hälso- och sjukvård (Aranda et al., 2005; Coyne & Borbasi, 2006; 

Landmark et al., 2002; Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al., 2002). Kvinnorna berättade om 

ett uteblivet stöd ifrån familj och anhöriga, särskilt inom det emotionella planet (Coyne & 

Borbasi, 2006; Landmark et al., 2002; Vilhauer, 2008). I ett flertal artiklar yrkade många av 

deltagarna att de hade ett bra socialt nätverk med socialt stöd, både inom familjen och från 

hälso- och sjukvården (Bloom et al., 2004; Coyne & Borbasi, 2006; Landmark et al., 2002; 

Lyons et al., 2002). Sjuksköterskan med specialkompetens inom bröstcancer beskrevs som det 

värdefullaste stödet inom hälso- och sjukvården (Coyne & Borbasi, 2006).  

  

Existentiell medvetenhet 

 

Kvinnornas existentiella medvetenhet belystes i sju artiklar och delades in i två subteman, 

Självutveckling och Själslig medvetenhet. 

Självutveckling 

Kvinnorna upplevde en inre, nyupptäckt styrka som växte sig starkare ju längre in i 

behandlingen de kom, en styrka och vilja att bekämpa cancern (Arman & Rehnsfeldt, 2002; 

Coyne & Borbasi, 2006; Landmark & Wahl, 2002; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; 

Lyons et al., 2002). En vilja att leva vidare kunde mobiliseras av kvinnorna på grund av att 

deras existens blev hotad efter diagnosen bröstcancer (Landmark & Wahl, 2002). I artiklarna 

framgick det att viljan att leva vidare främst är förankrad i upplevelser förknippade med 

framtiden och nära relationer (Landmark & Wahl, 2002). Kvinnorna upplevde en känsla av 
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mod, rädslan för att dö minskade (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Landmark & Wahl, 2002). Ett 

flertal artiklar påvisade att kvinnorna gjorde livsstilsförändringar på grund av nya värderingar 

och en ny livssyn (Allen et al., 2009; Arman & Rehnsfeldt, 2002; Bloom et al., 2004.; Coyne 

& Borbasi, 2006; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Faktorer som blev viktigare än 

tidigare var relationer, inre balans, kreativitet och välbefinnande samtidigt som materiella 

ting, status och omgivningens krav och samtycke/medgivande blev lågprioriterat (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002). Artiklarnas resultat skiljer sig huruvida kvinnorna ville öppna sitt liv för 

nya intressen, aktiviteter och upplevelser eller återgå till sitt tidigare liv, innan diagnosen, där 

vardagssysslor uppehöll tiden. Känslor som frustration och en inre stress kunde uppkomma i 

försöket att förändra sin livsvärld (Arman & Rehnsfeldt, 2002). Vidare belyser Arman och 

Rehnsfeldt kvinnornas berättelser av att de upplevde ett begär att tillfredställa sina dolda 

önskemål och bortträngda intressen och drivkrafter. Kvinnorna beskriver en önskan att deras 

vardagliga liv idag och i framtiden skulle bli som tidigare, innefatta tidigare intressen och 

hobbies som var aktuella innan bröstcancerdiagnosen (Allen et al., 2008; Coyne & Borbasi, 

2006; Landmark & Wahl, 2002; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004).  

 

Själslig medvetenhet 

Ett flertal artiklar påvisade ett själsligt uppvaknande för kvinnorna som fått diagnosen 

bröstcancer (Allen et al., 2009; Arman & Rehnsfeldt, 2002; Bloom et al., 2004; Coyne & 

Borbasi 2006; Lyons et al., 2002). En ökad själslig medvetenhet kunde innefatta ett större 

engagemang för kyrkan och Gud, läsning av heliga skrifter och böner samt meditation (Allen 

et al., 2009; Lyons et al., 2002). En tilltro på Gud eller en andlighet gav kvinnorna hopp och 

ett inre lugn (Lyons et al., 2002). Vidare framkom att en del kvinnor kunnat se sin sjukdom 

som en välsignelse eftersom den gav en förändrad syn på livet som uppfattades som mer 

tillfredställande, mer genuin (Allen et al., 2009; Arman & Rehnsfeldt, 2002).    

Livskvalitet  

 

Livskvalitet belystes i sex artiklar och delades in i två subteman, Förbättrad livskvalitet och 

Försämrad livskvalitet. 
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Förbättrad livskvalitet 

En del kvinnor ansåg att en ”normal” livsstil och en ”normal” social interaktion med andra 

människor främjade förmågan att uppnå kvalitet i livet. Sjukdomen var en drivkraft för 

kvinnorna att förbättra såväl fysisk som mental hälsa vilket i sin tur främjade livskvaliteten 

(Allen et al., 2008; Lyons et al., 2002). Kvinnorna förbättrade sin hälsa genom regelbunden 

fysisk aktivitet, hälsosam kost, mer avsatt tid för familj och anhöriga samt en prioritering av 

sig själva. Studien utförd av Coyne & Borbasi (2006) beskrev att humor, särskilt att ha roligt 

med kvinnor i samma situation, minskade kvinnornas rädslor och på så sätt minskade 

kvinnornas stress vilket förbättrade livskvaliteten. 

Försämrad livskvalitet  

En del kvinnor framhävde att de upplevde lidande, både kroppsligt och mentalt vilket 

resulterade i en försämrad livskvalitet (Arman & Rehnsfeldt, 2002; Lyons et al., 2002). 

Kvinnorna betonade att rädsla för framtiden, rädsla för återinsjuknande orsakade en negativ, 

inre stress som kvinnorna ansåg försämrade deras livskvalitet (Allen et al., 2008; Aranda et.al, 

2005; Coyne & Borbasi, 2006; Lyons et al., 2002). Oro för barn och familj orsakade ett 

känslomässigt lidande hos kvinnorna och därav försämrades livskvaliteten (Aranda et al., 

2005; Coyne & Borbasi, 2006). Kvinnorna upplevde det svårt när deras sociala roll 

förändrades, från att ha varit en omhändertagande stark individ till att förvandlas till en sjuk 

människa med ett stort hjälpbehov och beroende av andra (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 

2004). Aranda et al. (2005) betonade kvinnornas syn på information, kvinnorna upplevde att 

en brist på information ifrån hälso- och sjukvården bidrog till en försämrad livskvalitet.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inför studien upprättades en projektplan för studiens problemområde, syfte och 

tillvägagångssätt. Willman och Stoltz (2006) menar att detta är nödvändigt för att underlätta 

forskarnas arbete. Med litteraturstudie som metod var syftet att skapa en sammanfattning över 

tidigare forskning som gjorts kring kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.   

 

Vid litteratursökning i databaserna satte vi en tidsbegränsning på en vecka. Det visade sig att 

denna tid fick utökas till två veckor då sökningen krävde mer tid än förväntat eftersom en stor 
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del av de funna artiklarna fokuserade på farmakologisk forskning kring kvinnor med 

bröstcancer samt forskning om vård vid bröstcancer. En annan orsak till att tidsbegränsningen 

fick förlängas är att de olika databaserna använder sig av olika sökningssystem vilket 

medförde svårigheter i sökningsförfarandet då mer tid fick spenderas på inlärning av 

sökningssystemens funktion. Enligt Willman och Stoltz (2006) ska forskarna i projektplanen 

identifiera relevanta källor där de kan tänkas hitta de artiklar som bäst svarar den aktuella 

problemformuleringen. För att hitta artiklar som svarade mot syftet och 

problemformuleringen sökte vi i databaserna PubMed, Cinahl, Elin@Kalmar, PsycINFO, 

CanerLit och SweMed. Det visade sig dock att databaserna CancerLit och SweMed inte gav 

några artiklar som matchade vårt syfte. Här fann vi mest artiklar med fokus på farmakologisk 

behandling av bröstcancer. Willman och Stoltz (2006) beskriver också att forskarna i förhand 

ska utveckla en sökväg i databaserna som är avgörande för det fortsatta arbetet med insamling 

av relevanta artiklar. Vi upplevde att sökförfarandet medförde ett hinder då ett flertal 

dubbletter framkom under sökningen, det vill säga artiklar som vi redan funnit i andra 

databaser, vilket vi ansåg att försvårade sökningsförfarandet genom att sökningsförfarandet 

uppfattades som rörigt. Vi upprättade inklusions- och exklusionskriterier för att få fram så 

relevant forskning som möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. 

Svenska eftersom det är vårt modersmål, och engelska för att få en större bredd och eftersom 

även svenska studier är skrivna på engelska. Vi bestämde oss för en tidsram på tio år då vi 

ville ha artiklar som är inriktade på senast framtagna forskning. Vi blev positivt överraskade 

när vi hittade en artikel som var nypublicerad år 2009. Studierna skulle utgå ifrån kvinnor i 

alla åldrars upplevelse av att leva med bröstcancer samt explicit eller implicit belysa 

begreppet livskvalitet för att vi skulle få en ökad förståelse om hur livskvaliteten påverkas och 

upplevs i relation till upplevelsen av att leva med bröstcancer. Exklusionskriterier 

diskuterades fram under provsökningen för att begränsa vår sökning till vårt syfte. 

Exklusionskriterierna anser vi är en styrka då det underlättade i sökningsförfarande när det 

gäller urvalet av artiklarna, då det blev tydligare för oss för vilka artiklar som skulle 

inkluderas. Vi valde att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ forskning för att 

resultatet skulle bli mer tillförlitligt. Efter sökningsförfarandet och kvalitetsgranskningen av 

artiklarna kunde endast en kvantitativ artikel användas vilket upplevdes som en besvikelse 

eftersom tanken innan hade varit att studien skulle innefatta både kvalitativ och kvantitativ 

forskning i ungefär lika grad. För att ringa in befintlig forskning kring vårt valda område 

användes specifika söktermer. För att kontrollera att rätt sökord i respektive databas användes 

slog vi upp söktermerna i databasernas uppslagsverk (Thesaurus). Slutligen använde vi 
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booleska sökoperatorer för att kombinera våra söktermer. Detta resulterade i ett flertal träffar. 

Trunkering valde vi att utesluta då det framkom artiklar med fel fokus kring vårt 

ämnesområde.  

 

Vid bedömning av kvaliteten utgick vi ifrån artiklarnas poängresultat ifrån granskningsmallen 

där vi på ett noggrant sätt gått igenom artiklarnas kvalitet. Vi hade upprättat en 

bedömningsskala där artiklarna poängsattes utifrån antalet ja-svar från granskningsmallen för 

att sedan kunna bedöma artiklarnas kvalitet som låg, medel eller hög. Denna skala ansåg vi 

vara ett mycket effektivt hjälpmedel. Under kvalitetsgranskningen beaktades att 

kvalitetsgranskningen kan ha över- eller undervärderats på grund av vår oerfarenhet av 

kvalitetsgranskning. Artiklar som poängsattes som låg kvalitet valde vi att exkludera från vår 

studie eftersom vi bedömde att dessa kunde sänka den vetenskapliga trovärdigheten i vårt 

resultat. Resultatet i förevarande studie kan ha påverkats negativt av studiens låga 

gränsvärden för kvaliteten på artiklarna. En förklaring är att studien inkluderade ett lägre antal 

artiklar än förväntat och att en högre poängsättning troligen lett till ett högre antal 

exkluderade artiklar. 

       

Vid analysen utgick vi ifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys som är en empirisk 

vetenskaplig metod som används för att dra olika slutsatser av resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi analyserade artiklarnas resultat var för sig sedan diskuterades fynden 

tillsammans. Detta för att vi människor enligt Birkler (2007) har en subjektiv uppfattning och 

genom detta granskningsförfarande fick vi två perspektiv på artiklarna vilket skapade givande 

diskussioner om artiklarnas innebörd och resultat. Att vi analyserade samtliga artiklars 

resultat var för sig ser vi som en fördel eftersom risken att viktiga fynd blev förbisedda då 

minskades. Vi ser det dock både som en fördel och nackdelen att vi båda fann enskilda fynd 

som vi ansåg kunde tolkas på olika sätt. Fördel för att vi fick fler perspektiv på artiklarnas 

mening. Nackdel för att vi ibland hade svårt att enas om vilket som var det mest centrala i 

artiklarna. Vid analys av artiklarna valde vi att se till det manifesta innehållet det vill säga det 

som uttryckligen står i texterna. Anledningen till att vi valde denna abstraktionsnivå var 

därför att studien ska belysa kvinnornas subjektiva upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Artiklarnas text översattes från engelska till svenska för att få en djupare förståelse av 

innehållet då svenska är vårt modersmål. Det finns dock en nackdel med att översätta artiklar. 

Nackdelen anser vi är att mycket av det som står i texten går förlorat och tappar sin innebörd 

då engelska är ett mer ordrikt språk än det svenska. Vårt antagande är att om vi istället för att 
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ha översatt artiklarna hade analyserat dem på engelska så hade vi fått ett mer beskrivande 

synsätt av kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Men för att det skulle vara till 

gagn hade vi i så fall fått skriva hela arbetet på engelska.  

 

Begränsningar i metoden bestod av att en hel del av de artiklar som författarna fann 

intressanta vid sökning i databaserna var artiklar som behövde beställas och på grund av 

tidsbrist var detta ej möjligt. Detta innebär en begränsning av studien då eventuell relevant 

forskning om kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer kan ha missats. En annan 

begränsning är att ytterst lite forskning inriktar sig på just upplevelser och erfarenheter av att 

leva med bröstcancer. Detta medförde svårigheter i att hitta artiklar som motsvarade vårt syfte 

och ett litet antal artiklar inkluderandes mot förväntat.  

 

I förevarande studie kan överförbarheten av resultatet styrkas av att det fanns en spridning i 

både ålder och på var i sjukdomsprocessen de olika informanterna befann sig. Vi anser att 

resultatet kan överföras till andra länder med västerländsk kultur. Överförbarheten kan vara 

mindre trovärdig att överföra till österländsk kultur då inkluderade studier endast kommer 

från Sverige, Finland, Australien samt USA.   

 

Resultatdiskussion 

 

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

bröstcancer. Analysen resulterade i fyra teman; Jaget, personligt nätverk, existentiell 

medvetenhet och livskvalitet. I dessa teman valde vi att belysa subteman för att på ett 

överskådligt sätt strukturera upp resultatet av denna studie.   

 

I resultatet framkom det att kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer ofta förknippas 

med ett förändrat livsperspektiv. I ett flertal artiklar konstaterades att kvinnorna förändrade 

sin livsstil på grund av nya värderingar och en ny livssyn (Allen, Savadatti & Levy, 2009; 

Arman & Rehnsfeldt, 2002; Bloom, Stewart, Chang & Banks, 2004; Coyne & Borbasi, 2006; 

Luoma och Hakamies-Blomqvist, 2004). I relation till förändrad livsvärld är människans 

kroppsliga identitet av betydelse då denna relation ofta förändras i samband med sjukdom 

(Cullberg, 2006). I studiens resultat belyses kvinnors kroppsliga identitet utifrån två plan; det 

fysiska och det psykiska. Det fysiska handlar om kvinnors kroppsuppfattning i samband med 
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bröstcancer och det psykiska handlar om kvinnors emotionella upplevelse. I somliga artiklar 

påvisades att mångskiftande känslor var relaterade till kvinnlig identitet i samband med 

bortoperation av bröst på grund av bröstcancer (Coyne & Borbasi, 2006; Landmark & Wahl, 

2002; Vilhauer, 2008). Bloom et al. (2004) visar i sin artikel att de flesta känslor som 

kvinnorna upplever är negativa. Vår uppfattning är att dessa negativa känslor är en reaktion på 

en oförberedd förändrad kroppsuppfattning eftersom Kamienski (1997) menar att diagnosen 

bröstcancer i sin helhet till exempel behandling och även rädslan för att dö är förknippad med 

ett lidande vilket medför negativa upplevelser. Cullberg (2006) menar att kvinnor som på 

grund av bröstcancer får ett eller båda sina bröst borttagna kan reagera med depression. Vår 

uppfattning är att en sådan reaktion uppstår på grund av att många kvinnor enligt Cullberg 

(2006) uppfattar sina bröst som en viktig psykisk funktion för självkänslan. Vidare beskriver 

Cullberg (2006) att ju skörare identitet och självkänsla en person har desto lättare uppstår 

psykiska reaktioner av sorg och ängslan. Resultatet i denna studie framhäver också kvinnors 

rädsla inför framtiden och det som komma skall samt rädsla för att dö. Vi anser att dessa 

upplevelser är nära förknippat med existensen då Eriksson (2005) beskriver att existens är en 

fråga om meningen med livet som står i nära relation med döden. Utifrån Erikssons 

uppfattning om existens är vårt antagande att om en människa till exempel känner rädsla inför 

att dö så anser vi denna rädsla uppstår på grund av att människans existens ifrågasätts. Med 

detta menar vi att rädslan för att dö hänger samman med meningen med livet.  

 

Med utgångspunkt ifrån vårt syfte fann vi i vissa artiklar att kvinnor upplever ett uteblivet 

socialt stöd och att detta främst är förankrat i kontakt med hälso- och sjukvården (Aranda et 

al., 2005; Coyne & Borbasi, 2006; Landmark et al., 2002; Landmark & Wahl, 2002; Lyons et 

al., 2002). Birkler (2007) beskriver att sjuksköterskan främst bör lägga fokus på de relationer 

som patienten har och på de relationer som förändras vid sjukdom. För att minska kvinnors 

upplevelse av uteblivet socialt stöd anser vi att sjuksköterskan i detta sammanhang bör 

fokusera på verbal kommunikation med kvinnor som lider av bröstcancer. Detta för att få veta 

vilket stöd kvinnorna själva anser sig vara i behov av då Eide och Eide (2009) menar att 

kommunikation är det främsta sättet för att få reda på vilket behov människor har. För att 

uppnå optimalt vårdresultat och minskat lidande ska patienten vara delaktig i vården. 

Patientens behov ska vara i fokus och nyckelord som egenvård, medverkan och 

självbestämmande ska stå i centrum. Rehnsfeldt (2000) beskriver att människor i 

kommunikation med andra skapar mening i tillvaron och att delandet av upplevelser, känslor 

och tankar med andra människor faktiskt kan rädda livet på någon som genomgår en 
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livsförändring. Kamienski (1997) belyser att kvinnor med bröstcancer som anser sig ha en 

högre självmedvetenhet och ett tillfredställande socialt stöd anser sig ha ett lägre lidande. 

Eriksson (2002) menar att graden av självmedvetenhet och medvetenhet hos människan utgör 

grunden för hennes upplevelsevärld. En människas upplevelser är hennes egna, och de kan ej 

helt förstås eller tolkas av andra. Vidare skriver Eriksson att varje individ har en subjektiv 

relation till sig själv. För att sjuksköterskan ska kunna vara ett bra stöd anser vi att det är en 

förutsättning att sjuksköterskan bildar sig en uppfattning om patienters subjektiva relation till 

sig själv. Detta för att sjuksköterskan enligt Kamienski (1997) ska få en förförståelse för hur 

mycket stöd en person är i behov av, för att på så sätt kunna minska lidande. Resultatet visar 

att kvinnorna upplevde en ökad själslig medvetenhet (Allen et al., 2009; Lyons et al., 2002) 

samt en andlig tro som gav kvinnorna hopp och ett inre lugn (Lyons et al., 2002). Utifrån det 

andliga perspektivet på livet anser vi att en av sjuksköterskans uppgifter är att främja 

patienters tro för att öka patientens själsliga medvetenhet eftersom Eriksson (2002) menar att 

den faktor som binder samman ande själv och kropp till en helhet är människans tro. Vidare 

framgick det i resultatet att kvinnornas vilja att leva vidare främst är förankrad i upplevelser 

förknippade med framtiden och nära relationer (Landmark & Wahl, 2002). Kvinnorna 

upplevde en känsla av mod, och rädslan för att dö minskade (Arman & Rehnsfeldt, 2002; 

Landmark & Wahl, 2002).  

 
Flertalet artiklar belyser begreppet livskvalitet i samband med kvinnors upplevelser av att leva 

med bröstcancer. I förevarande studier uppstod svårigheter i att klargöra livskvalitet i relation 

till upplevelser av bröstcancer då vi upplevde att begreppet livskvalitet belystes implicit i ett 

flertal artiklar. Coyne och Borbasi (2006) beskriver vad som kan ge förbättrad respektive 

försämrad livskvalitet för kvinnor med bröstcancer medan Arman och Rehnsfeldt, 2002; 

Lyons et al., 2002 belyser livskvalitet i relation till begreppet lidande. Utifrån detta började vi 

att reflektera över hur sjuksköterskan egentligen bör agera för att livskvalitet skall uppnås hos 

patienterna. Med utgångspunkt ifrån Birklers (2007) definition av livskvalitet är vår 

uppfattning att sjuksköterskan måste se till den unika individen och dennes behov, och i 

största möjliga mån försöka tillfredställa dessa behov för att en god livskvalitet ska kunna 

uppnås hos individen. Utifrån en objektiv synvinkel menar Birkler (2007) att livskvaliteten är 

förknippad med kroppen och den materiella världen. Det vill säga så länge kroppen fungerar 

och de basala materiella behoven är tillfredställda så har patienten det bra, patienten upplever 

då ett visst mått av livskvalitet. Birkler (2007) beskriver att sjuksköterskan bör styrka sina 
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prioriteringar av hur hon planerar att handla utifrån kliniska mätningar. Teoretiskt och kliniskt 

sett anser vi att detta är en bra grund i vårdandet av patienter. Vår uppfattning utifrån Birklers 

resonemang är att i den kliniska verkligheten skulle sjuksköterskan kunna bidra till ökad 

livskvalitet. Eriksson (2005) menar att om patienters subjektiva upplevelser av livskvalitet ej 

tillgodoses kan känslor av kränkt värdighet och lidande uppstå. Vi anser att om 

sjuksköterskan skulle utgå ifrån att livskvaliteten går att mäta samt använda sig av särskilda 

instrument som mäter livskvalitet, såsom SF 36, skulle känslor av kränkt värdighet och 

lidande minska. 

 

Ett annat begrepp som indirekt och direkt framkommer åtskilliga gånger i resultatet är 

begreppet lidande i relation till kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. I flera 

artiklar beskrivs att kvinnor som lider är i behov av ett socialt stöd för att göra lidandet 

uthärdligt (Bloom et al., 2004; Coyne & Borbasi, 2006; Landmark, Strandmark & Wahl, 

2002; Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al., 2002; Vilhauer, 2008). Rehnsfeldt (2000) menar 

att det i lidandet ständigt pågår en tyst kamp mellan hopp och hopplöshet, mening och 

meningslöshet och att lidandet i samband med den stridande kampen kan bli outhärdligt vid 

uteblivet stöd. Wright et al. (2002) påpekar att första steget i att lindra ett lidande är att 

erkänna att ett lidande existerar. Enligt Arman et al. (2004) upplever kvinnor med bröstcancer 

ett lidande i alla dimensioner av livet. Därav anser vi att kvinnorna kan uppleva svårigheter i 

att erkänna att ett lidande föreligger eftersom hela livsvärlden då borde vara ett enda stort 

lidande. 

 

Slutsatser 

 

I studien framkommer det att kvinnor med bröstcancer upplever att de genomgår en rad 

förändringar av sin livsstil och att även livsvärlden förändras. Att leva med bröstcancer är 

förknippat med ett lidande. Vare sig lidandet är orsakat av sjukdomen eller de konsekvenser 

som sjukdomen medför så upplever kvinnorna ett lidande i alla dimensioner av livet. Att leva 

med bröstcancer är förknippat med mångfacetterade känslor och den mänskliga existensen 

ifrågasätts. Rädsla, ilska och förlust av kontroll är upplevelser som kvinnorna ständigt kämpar 

med. Det framkom också att upplevelsen av att vilja leva vidare är förankrad i tankar och 

hopp inför framtiden. Vårt antagande om att kvinnor upplever ett ökat lidande i samband med 
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att leva med bröstcancer påvisas i resultatet. Resultatet framhäver också att kvinnor känner 

glädje och livskvalitet trots upplevelsen av lidande i samband med att leva med bröstcancer. 

Slutligen framkom det att kvinnor upplever en känsla av bättre livskvalitet bland annat genom 

att bli bekräftade som individer samt genom att få stöd. 

 

Denna studie hoppas vi har ökat förståelsen för kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Hur studien kommer att påverka kvinnor med bröstcancer är oförutsägbart men 

vårt antagande är att resultatet i studien kommer att uppfattas som positivt. Tanken är att 

studien kan ses som en resurs för kvinnor med bröstcancer för att lindra deras lidande. Som 

blivande sjuksköterskor anser vi att vi genom denna studie ökat vår förståelse för kvinnor som 

lever med bröstcancer. Vi tror även att studien gynnar andra sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal i det vårdandet mötet med dessa kvinnor.   

 

För att kunna öka kvinnornas livskvalitet och minska deras eventuella lidande anser vi att det 

krävs mer forskning. Den fortsatta forskning som kan vara till nytta bör utgå ifrån kvinnornas 

perspektiv men kan likväl fokusera på upplevelsen av vården som upplevelsen av att leva med 

bröstcancer.  
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