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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancertypen bland kvinnor världen 

över. Muslimer är den näst största etniska gruppen i Sverige. Sjuksköterskor kan uppleva 

svårigheter med att anpassa vården efter patientens kultur. Anhöriga till kvinnorna kan 

känna att de saknar stöd från sjukvårdspersonal och att de saknar information om 

bröstcancer. De anhörigas hälsa kan försämras och de vänder sig till Gud för att känna 

styrka. Syfte: Syftet är att beskriva kvinnor med muslimsk livsåskådnings upplevelser av att 

leva med bröstcancer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes. 

Resultat: Analysen resulterade i tre teman vilka var leva i kaos som hade subteman uppleva 

oro, uppleva en overklighetskänsla och uppleva sig som ofullständig. Andra temat var leva i 

ensamhet som hade subteman uppleva saknat stöd från sina anhöriga och uppleva saknat 

stöd från sjukvårdspersonal. Tredje temat var att leva i hoppfullhet som hade subteman 

uppleva sig som tillfreds och att uppleva stöd från Gud. Slutsats: De muslimska kvinnorna 

upplevde oro över bröstcancern och kände sig ensamma då de upplevde att anhöriga och 

sjukvårdspersonal inte stöttade dem. Kvinnorna fann att då de fick stöd från närstående och 

sjukvårdpersonal samt upplevde tillit till Gud hade de lättare att acceptera sjukdomen och 

känna hälsa. 

Nyckelord: Bröstcancer, Kvalitativ, Muslimska kvinnor, Religion, Upplevelser 

  



ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most generic form of cancer among women worldwide. 

Muslims are the second largest ethnic group in Sweden. Nurses can experience difficulties 

when caring for a patient from another culture. Relatives to the women can feel that they lack 

support from healthcare workers and that they have need for mere knowledge about breast 

cancer. Relatives’ health could be deteriorating and they turn to God to feel strength. Aim: 

The aim of this study is to describe women with Muslim conception of life experiences of 

living with breast cancer. Method: A qualitative literature analysis with descriptive synthesis. 

Results: The analysis resulted in three themes which were to live in chaos which included 

the subthemes experience anxiety, experience of derealization and experience as incomplete. 

The second theme was to live in loneliness which included the subthemes experience lack of 

support from relatives and experience lack of support from healthcare workers. The third 

theme was to live in hopefulness which included the subthemes experience of satisfaction 

and experience support from God. Conclusion: The women with Muslim conception of life 

worried the about their breast cancer and felt lonely when the women experienced that 

relatives and healthcare workers did not support them. The women realized that when they 

experienced support from relatives and from healthcare personal and experienced trust in 

God it was easier to accept the disease and feel health. 

Keywords: Breast cancer, Experiences, Muslim women, Qualitative, Religion
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1 INLEDNING 

Av de intresseområden som presenterades från olika vårdverksamheter valdes kulturens 

påverkan på återhämtning/hälsa/ohälsa. Intresseområdet kommer från Primärvård Psykiatri 

och Habiliteringsverksamheten, Vuxenpsykiatri Västmanland. Syftet med detta arbete är att 

beskriva kvinnor med muslimsk livsåskådnings upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning och tidigare arbete som undersköterskor har vi 

upplevt att det ibland kunde uppstå missförstånd mellan vårdpersonal och patienter från 

andra kulturer. Missförstånden kunde vara exempelvis att vårdpersonalen och patienten 

hade olika syn på vad som ansågs vara hälsa eller att patienten och vårdpersonalen hade 

olika uppfattning på vad som var gott bemötande är för dem. Bröstcancer är den vanligaste 

cancertypen bland kvinnor världen över. De flesta asylsökande till Sverige har det senaste 

årtiondet varit från länder där befolkningen framför allt består av människor med muslimsk 

livsåskådning. Utifrån detta kände vi en nyfikenhet och ett intresse för hur kvinnor med 

muslimsk livsåskådning kan uppleva sitt liv med bröstcancer. Detta examensarbete hoppas 

att kunna beskriva kvinnor med muslimsk livsåskådnings upplevelser och sammanfatta 

kunskap om området. Genom att bidra med samlad kunskap kring området så hoppas detta 

arbete kunna ge sjuksköterskor en inblick i hur kvinnorna kan uppleva sin sjukdom och även 

för oss i vårt kommande yrke som sjuksköterskor kunna använda kunskapen i mötet med 

människor från andra kulturer. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden beskriver bröstcancer, immigrationen av människor med muslimsk 

livsåskådning till Sverige, tidigare vetenskaplig forskning utifrån anhörigas perspektiv på att 

en kvinna i släkten fått bröstcancer och sjuksköterskors perspektiv på att vårda patienter 

ifrån en annan kultur, riktlinjer och styrdokument där lagar och förordningar beskriver hur 

sjukvårdspersonal och sjuksköterskor ska förhålla sig i vårdandet samt den teoretiska 

utgångspunkten The Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services: 

A Model of Care som bland annat beskriver att varje patient är en unik individ oberoende 

vilken kultur patienten kommer ifrån. Att en individ ej är en stereotyp av sin kultur 

(Campinha-Bacote, 2002). 
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2.1 Bröstcancer 

Ungefär 9000 kvinnor per år får diagnosen bröstcancer i Sverige. Bröstcancer står för cirka 

30% av all cancer hos kvinnor och är då den största cancertypen hos kvinnor i Sverige 

(Cancerfonden, 2017). Bröstcancer är även den vanligaste formen av cancer hos kvinnor 

världen över (World Health Organization [WHO], 2017). 

2.1.1 Typer av bröstcancer och bröstcancerfaktorer 

Bröstcancer kan förekomma i bröstkörtlarnas körtelrör som kallas för duktal cancer, denna 

cancertyp sitter i mjölkgångarna. Det finns även en typ som kallas körtellobuli, lobulär 

cancer, som sätter sig i mjölkkörtlarna. Den vanligaste förekommande formen av bröstcancer 

är duktal cancer (Ericson & Ericson, 2012). 

Det finns olika faktorer som kan bidra till att öka risken för bröstcancer. Kvinnans egna 

könshormon, östrogen, har en cancerframkallande effekt. Östrogen tros öka 

bröstkörtelcellernas delningsförmåga och då ökar risken för mutationer. Vid vilken ålder 

kvinnan först får sin menstruation har också betydelse då det startar en kontinuerlig 

hormonpåverkan på kroppen, en hormonpåverkan som fortsätter tills kvinnan går in i 

klimakteriet. Det finns andra faktorer som kan öka risken för bröstcancer men de är ännu ej 

helt klarlagda. Hög födelsevikt hos barn kan vara en risk då det påvisar att modern 

producerat mer östrogen under graviditeten. Även livsstilen så som om kvinnan röker har en 

bidragande faktor. Bröstcancer kan även föras vidare via arvsanlag mellan kvinnor i samma 

släkt. Förekomsten utav bröstcancer hos mor och systrar visar en ökad risk för bröstcancer 

(Bergh et al., 2007; Ericson & Ericson, 2012).  

2.1.2 Symtom, behandling och biverkningar vid bröstcancer 

Symtom vid bröstcancer kan vara knölar i bröstet som kan kännas vid palpation. Mindre 

vanliga symtom kan vara smärta i bröstet eller att ena bröstet blivit större, fått ändrad 

struktur eller att huden känns tjockare på bröstet (Ericson & Ericson, 2012). Bröstcancer 

behandlas genom kirurgi, strålning eller läkemedelsbehandling eller en kombination av 

dessa. Det vanligaste är att utföra ett kirurgiskt ingrepp, en mastektomi. Vid en mastektomi 

kan hela bröstet opereras bort eller bara tumören avlägsnas med så kallad bröstbevarande 

kirurgi (Bergh et al, 2007). 

I en svensk artikel beskrivs att 70 % av alla bröstcancerfall kan erbjudas behandling med 

bröstbevarande kirurgi. Är tumören över fyra centimeter så väljs oftast en radikal 

mastektomi men genom adjuvant behandling med cellgifter innan mastektomin kan tumören 

krympas och bröstbevarande kirurgi kan användas. Då forskningen går framåt tros det 

möjligt att använda bröstbevarande kirurgi till allt större tumörer. En biopsi av 

portvaktkörteln tas vid bröstkirurgin. Ifall den är fri från tumörer är oftast resterande 

lymfkörtlar också fria från tumörer. Om det finns en eller flera tumörer i portvaktkörteln så 

kan en axiluttömning användas. Axilluttömning kan ge en rad biverkningar så som 

lymfödem, smärta, sämre rörelse i axelleden och känselnedsättning (Bergkvist, Frisell & 

Sackey, 2017). 
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Efter mastektomin finns det tilläggsbehandlingar så som strålbehandling och/eller 

läkemedelsbehandling, exempelvis cytostatika. Cytostatika kan även användas innan 

operation ifall tumören är för stor för att direkt opereras bort. Cytostatika kan även användas 

som behandling efter operation och innan strålbehandling. Cytostatika är ett gift för 

cancercellerna och detta skall göra att cellerna dör och cancern då försvinner (Bergh et al., 

2007).  

Cytostatika kan ge biverkningar som illamående, kräkningar och håravfall. Håravfallet är inte 

permanent utan växer oftast ut igen. Cytostatikabehandling påverkar även 

benmärgsfunktionen vilket gör att blodets förmåga att koagulera och att transportera syre 

försämras, även immunförsvaret påverkas negativt. Cytostatika kan även ge nedsatt 

produktion av röda blodkroppar vilket leder till anemi. Strålbehandlingen sker genom att 

stråla den sjuka delen och försöka bevara så mycket frisk vävnad som möjligt. Biverkningar 

som strålbehandling kan ge är ökad risk för att utveckla lungcancer och hjärtinfarkt (Bergh et 

al., 2007). Andersson, Jeppsson och Rydholm (2012) beskriver att komplikationer av 

strålbehandling kan uppdelas i kortsiktiga och långsiktiga. De kortsiktiga komplikationerna, 

vilka förekommer direkt efter strålningen, är att det lokalt vid strålningsstället kan 

uppkomma rodnad, värmeökning, smärta och irritation kan uppstå. De långsiktiga 

komplikationerna som kan uppstå och bli kroniska, vilka alltså kan bli bestående, är 

armsvullnad, rörelsenedsättning, smärta och pigmentering. 

2.2 Immigration av människor med muslimsk livsåskådning till Sverige 

De asylsökande till Sverige var under åren 2000–2016 främst från Syrien, Irak, Afghanistan 

och Somalia (Migrationsverket, 2017; Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). Immigranter 

födda i Syrien har ökat på senare år och under de två senaste åren så är det den enskilt 

största gruppen av invandrare i Sverige. Drygt tre av tio som invandrade till Sverige år 2016 

har varit från Syrien (SCB, 2016). Syriens, Iraks, Afghanistans och Somalias befolkning 

består framför allt människor med muslimsk livsåskådning (NE, 2017b). Av de asylsökande 

till Sverige var 34 % kvinnor under åren 2000–2016 (Migrationsverket, 2017).  

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning avser sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med en annan 

kulturell bakgrund beskrivas samt anhörigas upplevelse av att ha en närstående med 

bröstcancer. Detta är relevant då kulturkrockar och språkbarriärer kan försvåra arbetet för 

sjuksköterskorna samt att anhöriga blir påverkade utav kvinnans bröstcancersjukdom också. 

2.3.1 Sjuksköterskors upplevelse 

Studier från Australien, Förenta staterna i Amerika och Sverige beskriver sjuksköterskor att 

de kan uppleva utmaningar då de ställs inför andra kulturer, om de inte har tillräckligt med 

kulturell kunskap (Hart & Mareno, 2013; Huang, Prior & Yates, 2009; Kalengayi, Hurtig, 
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Nordstrand, Ahlm & Ahlberg, 2015). En studie från Australien beskriver att sjuksköterskor 

behöver förstå patientens syn på sjukdom och behandling för att kunna tillmötesgå 

patientens kulturella behov (Huang et al., 2009). Studier från Saudi Arabien och Singapore 

vittnar sjuksköterskor att de kan finna det svårt att utföra omvårdnad till patienter som talar 

ett annat språk (Tay, Ang & Hegney, 2012; Abudari, Ginete & Hazeim, 2016). En irländsk 

studie berättar att språkbarriärer kan göra att sjuksköterskor känner en svårighet att förstå 

patientens detaljerade historia, detta gör det svårt för sjuksköterskor att se hela människan 

(McCarthy, Cassidy, Graham & Tuohy, 2013). Vidare i studien från Australien beskriver att 

för att möta de kulturella behoven krävs det att sjuksköterskan har en öppenhet och vilja att 

kompromissa och förhandla med patienten för att nå ett gemensamt mål (Huang, et al., 

2009). Studier från Australien och Saudi Arabien beskriver att i vissa kulturer så vill 

patienter inte använda den medicinering som kommer från sjukvården utan vill använda 

alternativa terapier som musikterapi, färgterapi eller örtmedicin. Detta är något som 

sjuksköterskorna kan ha svårt att förstå då de inte har kunskapen de känner att de behöver. 

Sjuksköterskor kan finna det svårt att tillmötesgå vissa psykiska och spirituella behov som är 

relaterade till patientens kultur så som religiösa utövningar, att be högt eller läsa ur 

exempelvis Koranen. (Huang, et al., 2009; Abudari, et al., 2016). Vidare beskriver studier 

från Förenta staterna i Amerika och Saudi Arabien svårigheter i att tillmötesgå behoven vara 

på grund av att de inte förstår kulturen och inte heller kan lära sig då det inte finns formell 

utbildning inom kulturell omvårdnad att tillgå (Abudari et al., 2016; Hart & Mareno, 2013). 

Fortsättningsvis beskrivs i en studie från Förenta Staterna i Amerika som beskriver att 

sjuksköterskorna upplever att inte endast genom formell utbildning kan de bli mer kulturellt 

kompetenta utan även mötet med andra kulturer medför kunskap (Hart & Mareno, 2013). 

Studier från Australien, Förenta staterna i Amerika och från Sverige beskriver att patienters 

kultur påverkar hur de lever livet och vad de gör för att bibehålla hälsa. Sjuksköterskor bör 

möta dessa olika kulturella behov patienter har för att säkra att patienten får god och säker 

vård (Hart & Mareno, 2013; Huang et al., 2009; Kalengayi et al., 2015). 

I en irländsk studie beskriver sjuksköterskor att de kan känna sig besvärade vid 

språkbarriärer om kommunikationen mellan dem och patienten försvåras. Sjuksköterskor 

kan då använda en anhörig som tolk, men det kan inte garantera en god kommunikation då 

de anhöriga kan dölja en del av informationen från patienten. Även när sjuksköterskorna 

använder en professionell tolk i samtalet mellan dem och patienten så upplever 

sjuksköterskorna det som svårt då tolken inte alltid är påläst inom den medicinska 

terminologin (McCarthy et al., 2013). Vidare i studier från Förenta staterna i Amerika och 

Sverige beskriver sjuksköterskor att de kan känna sig stressade när de använder en tolk för de 

känner att besöken tar längre tid vilket gör att de får mindre tid för nästa besök (Hart & 

Mareno, 2013; Kalengayi et al., 2015). Avslutningsvis i studier från Australien och Saudi 

Arabien beskriver sjuksköterskor att de kan uppleva svårigheter med anhöriga som vill vara 

talesperson för patienten. Sjuksköterskan vill att patienten ska tala för sig själv medan inom 

vissa kulturer har familjen kontroll över beslut för patienten utan att patienten själv blir 

involverad. De anhöriga kan exempelvis vilja undvika att berätta för patienten om sjukdomen 

för att skydda patienten (Huang, et al., 2009; Abudari, et al., 2016). 
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2.3.2 Anhörigas upplevelse 

En iransk studie beskriver att makarna försöker visa att de bryr sig om sina fruar, trots 

sjukdomen, genom att visa kärlek och respekt (Nasiri, Taleghani & Irajpour, 2016). Vidare 

beskriver en studie från Turkiet hur makarna när de träffar sina fruar första gången efter 

mastektomin kan uppleva att deras fruar inte längre är hela, att någonting saknas. Medan 

vissa utav makarna beskriver att de inte ser bröstet som ett vitalt organ utan något som är 

överflödigt och att deras fruars hälsa är det viktigaste för dem. Vid sina fruars håravfall 

upplever en del makar att de inte bryr sig medan vissa inte vill se sina fruar skalliga, detta på 

grund av att de tycker att kvinnorna är fula utan hår. De som tycker det undviker att titta på 

sina fruar när de inte har hijab på sig (Gürsoy, Koçan & Aktuğ, 2017). En studie från Iran 

beskriver makarna upplevelsen kring den sexuella relationen som att de har en minskad 

sexuell lust till sina fruar under och efter behandlingen av bröstcancern, en del av männen 

undviker medvetet en sexuell relation till sina fruar för att inte lägga börda på dem. 

Anledningen till minskad sexuell lust kan vara på grund utav ärren efter mastektomin och 

undvikandet på grund utav att de hellre ser sina fruar friska och då kan det intima vänta. De 

tycker också att det är omoraliskt och samvetslöst att ha en sexuell relation då frun är sjuk. 

En del utav makarna känner inte längre åtrå till sin fru då hennes kropp är förändrad därför 

överväger männen att skaffa en till fru för att lösa sina sexuella problem. Makarna upplever 

att deras tro till Gud hjälper dem att finna styrka så att de klarar att vara avhållsamma 

(Nasiri, Taleghani & Irajpour, 2012). Den turkiska studien skriven av Gürsoy et al. (2017) så 

beskriver makarna att de tackar Gud för att endast brösten är borttagna och att deras fruar 

fortfarande fanns kvar i livet. I den iranska studien skriven av Nasiri et al., (2016) beskrivs 

det att många makar ser religionen som ett sätt att hantera sina fruars bröstcancer. De ser 

bröstcancern som en prövning från gud men även att Gud hjälper dem att acceptera 

sjukdomen. 

I en turkisk studie beskriver makarna till kvinnorna med muslimsk livsåskådning att det 

sociala stödet runt omkring dem är mycket viktigt då stress och orolighet kan påverka 

samvaron för dem och deras fruar. De kan känna sig hjälplösa för att de inte vet vad de ska 

göra för att underlätta för sina fruar. Relationen mellan fru och make förändras under tiden 

med bröstcancer. För vissa till det positiva som att deras kärlek fördjupas och i vissa fall till 

det negativa som att det är svårare att kommunicera med sin partner än tidigare, makarna 

tror att det beror på att de känner medlidande och att de är mer negativa mot sina fruar 

(Gürsoy et al., 2017).  

I en iransk studie beskriver kvinnornas makar att de kan känna att vårdpersonalen inte 

respekterar familjen. Detta kan vara för att makarna känner att vårdpersonalen inte har 

tillräcklig med kunskap för att berätta om diagnosen på ett korrekt sätt (Hashemi-

Ghasemabadi, Teleghani, Yousefy & Kohan, 2016). Vidare i den iranska studien Nasiri et al. 

(2016) så berättar männen att bemötandet från sjuksköterskor och läkare är viktigt. 

Bemötandet är viktigt då de makarna och deras kvinnor kan uppleva hopp och göra att de 

känner sig väl till mods samt att underlätta accepterandet av sjukdomen. 

I en iransk studie beskrivs det att den familjen till en kvinna med muslimsk livsåskådning 

kan känna sig oförberedd på den nya situationen som uppstår i och med att deras fru, dotter 

eller syster diagnostiseras med bröstcancer. De kan känna okunskap och saknar förberedelse 
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inför vad som ingår i uppgiften som vårdande anhörig. När familjemedlemmarna får 

kunskap om diagnosen så känner de sig rädda, förkrossade och upplever en känsla av 

förlorad kontroll över sitt och sin familjs liv. Dem närstående försummar sig själva då de 

främst ser till kvinnan med bröstcancers bästa. De upplever även att trots att de försöker så 

räcker de inte riktigt till. De närstående upplever att de inte kan ha ett normalt liv, att de inte 

kan jobba lika mycket som förut och på så sätt att de förlorar sina sociala kontakter. 

Relationen mellan familjemedlemmarna och kvinnorna med bröstcancer kan då förändras så 

som att ett barn kan behöva ta på sig rollen som mor åt sin egen mor. Hälsan hos närstående 

kan försämras genom att de kan få högt blodtryck, huvudvärk och sömnsvårigheter 

(Hashemi-Ghasemabadi et al., 2016). Att hälsan förändras till det sämre bekräftas även av en 

iransk studie skriven av Khanjari, Langius-Eklöf, Oskouie och Sundberg (2014) och i en 

turkisk studie skriven av Gürsoy et al. (2017) där närstående berättar att de kan uppleva 

känslor som rädsla, ångest och sorg. Att de kan känna sig ofokuserade, utmattade och lida av 

sömnsvårigheter. I en iransk studie beskrivs det att under sjukdomsperioden vänder sig 

många närstående till religionen. De som upplever att de får styrka från Gud och ser Gud som 

någon som hjälper dem så upplever de en högre livskvalitet än de anhöriga som ser 

sjukdomen som Guds straff (Khanjari, Oskouie & Langius-Eklöf, 2012). 

2.4 Styrdokument och riktlinjer 

Patientlag (SFS 2014:821) syfte är att stödja patientens delaktighet, integritet och 

självbestämmande. All information skall inom sjukvården vara anpassad utefter patientens 

ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar 

patienten har. Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) beskriver att vårdens mål är god hälsa 

och vård på lika villkor för alla i befolkningen, vidare att alla människor har samma värde och 

ska visas respekt för patienters självbestämmande och att sjukvårdspersonal ska jobba för en 

god kontakt mellan dem och patienterna. Med utgångspunkt i denna lag skall bemötandet i 

vården ur transkulturellt perspektiv finnas. Varje uniks individ behov och önskemål bör 

fokuseras på och detta genom att sträva efter kulturrelativism med en transkulturell 

medvetenhet. Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal 

ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Att vård skall utformas och genomföras 

tillsammans med patienten samt att vården ska utföras med omtanke och respekt för 

patienten.  

International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska kod beskriver att sjuksköterskan skall ha 

målsättningen att försöka balansera maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så att både 

patienter och närstående känner trygghet och respekt. Etiska koden beskriver även att 

sjuksköterskan ska ansvara för att alla patienter får korrekt, tillräcklig och lämplig 

information utefter den kultur patienten tillhör. Svensk sjuksköterskeförening (2016) stödjer 

detta genom att beskriva i värdegrund för omvårdnad att sjuksköterskan ska se patienter som 

kropp, själ och ande, en helhet. Människan har, oavsett kulturell bakgrund, rätt till ett 

respektfullt bemötande, bevarad integritet och ska ha full möjlighet att vara delaktig i sin 

egen omvårdnad. Värdegrunden beskriver även att det ska finnas en förståelse för att alla 
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människor har lika värde oavsett ålder, hudfärg, kön, kultur, tro, sexuell läggning, 

nationalitet, politiska åsikter och social status.  

I Vårdhandboken (2017) beskrivs det hur individens förutsättningar studeras inom 

transkulturell omvårdnad utifrån dennes hälsa, reaktioner på och upplevelser av sin sjukdom 

eller ohälsa. Även effekter av behandling och vård hos individer med olika kulturell bakgrund 

studeras. Likheter och skillnader mellan och inom kulturer finns men även inom 

generationer inom samma kultur. Anledningen till att studera detta är för att kunna vårda 

människan som döljs bakom kulturen. Det beskrivs också att det inte bara är patientens 

kultur som påverkar vårdandet utan även vårdarens kultur. I och med att människan är unik 

så blir ett möte alltid transkulturellt mellan två olika personer. Hur en individ uppfattar sin 

hälsa och sjukdom bestäms utifrån den kultur individen tillhör. Det är individens 

uppfattningar om sin hälsa och sjukdom som bildar dennes attityd och attityden i sin tur 

påverkar beteendet och individen förväntningar på vårdpersonal. Individens kunskap bygger 

på dennes erfarenheter. Egenvård och vårdsökande är något som styrs utav individens 

uppfattning kring hälsa och sjukdom. Det kan handla om orsaksförklaringar till sin hälsa och 

sjukdom vilket styr patienten om hjälpen söks hos familj och vänner, vårdgivare eller utövare 

av alternativmedicin. Individens upplevelse av vad som orsakat sjukdomen förklaras av olika 

faktorer så som finns inom individen själv, naturen, de sociala relationerna eller i den 

övernaturliga världen. Inom individen är det bland annat livsstil, ärftlighet, organfunktion 

och beteende som spelar in. Naturen kan vara olika miljöfaktorer såsom gifter och rök eller 

klimatet. När de sociala relationerna beskrivs så är det dels konflikter mellan människor eller 

människor som besitter onda krafter som är sjukdomsorsaken. I faktorn övernaturliga 

världen finns ödet, onda andar och gudars straff med som sjukdomsorsaker. Det kan 

förekomma religiösa handlingar som ibland får ersätta egenvården eller traditionell 

behandling och detta är viktigt för vårdaren att ha i beaktning. Om en sjukdom upplevs som 

ett hot eller inte bestäms utifrån olika faktorerna tidigare nämnts och de uppfattningar 

individen har. Om orsaken till sjukdomen upplevs som påverkbar eller ej spelar in i 

individens hälsorelaterade beteende. Det som spelar in kan vara individens ålder, kön, 

etnicitet, utbildningsnivå.  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten i examensarbetet är the Process of Cultural Competence in 

the Delivery of Healthcare Services: A Model of Care som beskriver kulturell kompetens och 

om hur vårdpersonal i detta fall sjuksköterskor, kan öka sin kulturella kompetens. 

Sjuksköterskan strävar för att utifrån patientens kultur kunna vårda patienten på bästa sätt. 

Detta är en ständigt pågående process som sker vid varje kulturellt möte. Modellen 

innehåller fem delar, dessa är kulturell önskan (cultural desire), kulturell medvetenhet 

(cultural awareness), kulturell kunskap (cultural knowledge), kulturell skicklighet (cultural 

skill) och kulturella möten (cultural encounters) (Campinha-Bacote, 2002). 
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2.5.1 Kulturell önskan 

Kulturell önskan handlar om sjuksköterskans vilja att lära sig om olika kulturer och viljan att 

bli mer kulturellt kompetent. Kulturell önskan handlar även om personliga uppoffringar. 

Sjuksköterskan måste vara villig att offra sin förförståelse gentemot patienter från andra 

kulturer. Sjuksköterskan måste vårda alla patienter, oberoende av deras kulturella 

värderingar, övertygelser och utövningar lika. Kulturell önskan innebär att sjuksköterskan 

med äkta passion och engagemang är öppen och flexibel gentemot andra, respekterar de 

skillnader som finns och bär med sig en vilja att lära sig från sina patienter. Önskan är 

grunden för att kunna bli mer kulturellt kompetent (Campinha-Bacote, 2002). 

2.5.2 Kulturell medvetenhet 

Kulturell medvetenhet innebär att sjuksköterskan tar reda på vilka förutfattade meningar och 

antaganden om en viss kultur sjuksköterskan bär med sig. Risken finns att sjuksköterskan 

påtvingar sina värderingar, normer samt beteenden på människor ifrån andra kulturer ifall 

sjuksköterskan inte är medveten om sina egna värderingar och hur sjuksköterskans kultur 

påverkar vårdandet hen utför (Campinha-Bacote, 2002). 

2.5.3 Kulturell kunskap 

Kulturell kunskap innebär ett sökande för att få en bra pedagogisk bas om kulturellt olika 

grupper. Vid erhållandet av den kunskapen så bör sjuksköterskan fokusera på tre områden. 

Det första området handlar om patientens hälsorelaterade övertygelser, sedvänjor och 

kulturella värden. Genom den kunskapen kan sjuksköterskan förstå en kulturs världsbild. 

Det andra området handlar om sjukdomsincidens och prevalens inom en viss kultur. Det 

varierar mellan olika kulturella grupper huruvida en viss sjukdom är vanligt förekommande 

eller inte. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att veta vilka sjukdomar som är vanligt 

förekommande inom kulturen hen vårdar. Det sista området handlar om 

behandlingseffektivitet, det vill säga vad som är en effektiv behandling för en viss sjukdom 

inom en patients etnicitet. Genom att ha kunskap om etnisk farmakologi så ger det 

sjuksköterskan kunskap om hur vissa läkemedel metaboliseras i kroppen hos olika etniska 

grupper. Vid erhållandet av kulturell kunskap så är det viktigt att komma ihåg att det finns 

intrakulturella variationer. En individ är inte en stereotyp av sin kultur utan en unik 

blandning av mångfalden som finns inom kulturen, varje patient är unik. Kulturen skall ses 

som en helhet i mötet med patienten där en individuell bedömning görs (Campinha-Bacote, 

2002). 

2.5.4 Kulturell skicklighet 

Kulturell skicklighet är sjuksköterskans förmåga att samla in relevant data kring patientens 

problem samt hur sjuksköterskan gör en kulturellt baserad fysisk bedömning. Det handlar 

om att vårdaren utifrån sin kulturella kunskap om andra människor ska kunna avgöra vad 

som är viktigt för patienten. Exempelvis bör det finnas kunskap om hur patientens fysiska, 
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biologiska och psykologiska variationer påverkar återhämtningen från sjukdom, vid 

hälsoundersökningar (Campinha-Bacote, 2002). 

2.5.5 Kulturella möten 

Kulturella möten är mötet med andra kulturer. Vid varje kulturellt möte ökar sjuksköterskan 

sin kunskap och den blir mer och mer tillförlitlig för den kulturella gruppen. Genom det 

kulturella mötet med patienter kan kunskapen om gruppen förfinas och nyanseras och 

förhindra stereotypa uppfattningar. Sjuksköterskan måste dock ha i åtanke att genom att 

möta tre till fyra personer från en kulturell grupp inte gör sjuksköterskan expert på den 

gruppen, fler möten krävs. Ett kulturellt möte kan också handla om att tillgodose en patient 

med dennes språk. För att få fram adekvat information så kan det behövas använda en 

professionell tolk under samtalet mellan vårdare och patient. Anledningen till att man inte 

använder sig utav familjemedlemmar eller vänner är för att de inte är insatta i den 

medicinska terminologin (Campinha-Bacote, 2002). 

2.6 Problemformulering 

Bland de kvinnor som får cancer är bröstcancer den vanligaste cancertypen i Sverige och 

världen över. De som under det senaste årtiondet immigrerat till Sverige har främst varit från 

länder vars befolkning framför allt är människor med muslimsk livsåskådning. Detta tyder på 

att sjuksköterskor troligen kommer komma i kontakt med patienter med muslimsk 

livsåskådning under sitt yrkesliv. Tidigare forskning visar att bröstcancer inte bara påverkar 

kvinnan, utan även de närstående. Anhöriga kan uppleva att de saknar kunskap i hur de skall 

hjälpa sina fruar, mödrar och döttrars liv i deras kamp mot bröstcancern men att de däremot 

har Gud som det största stödet. Närstående till kvinnor med muslimsk livsåskådning med 

bröstcancer upplever att de inte får det stöd de behöver från sjukvården. Tidigare forskning 

har även visat att sjuksköterskor upplever en kunskapsbrist i hur de skall stödja och vårda 

patienter från andra kulturer. För att sjuksköterskor ska kunna se hela människan och verka 

för att patienten ska kunna känna hälsa krävs det att sjuksköterskan kan vårda med hänsyn 

till patientens kultur. Genom att vårda på ett kulturellt anpassat sätt och ha kunskap om hur 

patienten ser på sitt liv och sin sjukdom kan sjuksköterskan underlätta för patienten så att 

denne kan uppleva hälsa. För att sjuksköterskor skall kunna stödja och vårda patienter med 

muslimsk livsåskådning som har bröstcancer behöver sjuksköterskor veta hur kvinnorna 

upplever sina liv med bröstcancer. Detta kan i sin tur bidra till att kvinnorna får en kulturellt 

anpassad vård och får mer förståelse från sjuksköterskorna i sin livssituation.  
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnor med muslimsk livsåskådnings upplevelser av att leva med 

bröstcancer 

4 METOD 

4.1 Val av metod 

En litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) tolkning av en metasyntes 

valdes för examensarbetet. Valet att gör en litteraturstudie med beskrivande syntes är på 

grund av att det är kvinnor med muslimsk livsåskådnings upplevelser som ville beskrivas. Då 

det som ska studeras är människors upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov är 

kvalitativa studier mest relevant att välja. Då kvalitativa studier hjälper läsaren att förstå en 

person och dennes livssituation (Segesten, 2012). En beskrivande syntes användes då 

beskriva och sammanställa vetenskapliga artiklar och inte en ny tolkning ville uppnås. En 

litteraturstudie med beskrivande syntes innehåller fyra olika steg. Dessa steg är 1: insamling 

av data, 2: identifiering av nyckelfynd, 3: identifiera teman och subteman 4: beskriva 

fenomenet (Evans, 2002). 

4.2 Urval och datainsamling 

Första steget i en litteraturstudie med beskrivande syntes är insamling av data. Dessa data 

utgörs i examensarbetet av vårdvetenskapliga artiklar som söktes fram med databaserna 

CINAHL plus och PubMed. Dessa databaser användes i sökandet efter artiklar på grund av 

deras vårdvetenskapliga och medicinska inriktning. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

innehöll kvinnors perspektiv då kvinnor med bröstcancer var det som ville studeras. En 

artikel innehåller både kvinnors och sjuksköterskor perspektiv, den inkluderades därför det 

tydligt står vad som är kvinnorna med muslimsk livsåskådnings perspektiv och vad som är 

sjuksköterskornas. Kvinnorna i artiklarna skulle anse sig vara troende muslimer och att 

kvinnorna hade diagnostiserats med bröstcancer. Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats. 

Inklusionskriterierna var även att artiklarna var peer reviewed och att artiklarna var 

publicerade mellan 2007–2017. Exklusionskriterierna var män med bröstcancers perspektiv, 

kvantitativa artiklar, mixed methods artiklar. Artiklar innefattande personer under 19 år 

exkluderades då det var vuxna kvinnor som ville studeras. Artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska.  Sökorden som användes var “breast cancer”, Islam, attitudes, health, 

muslim, ”well-being”, Iran, iranian, ”iranian women”, Turkey, Saudi Arabian, religion och 

experience. Vi använde oss av ordet ”AND” mellan varje sökord för att öka sökbredden. Fler 
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sökord användes men det var dessa som ledde till artiklar som kunde användas i 

examensarbetet. Det fanns även andra sökningar som resulterade i samma artiklar som 

redan funnits, dessa sökningar exkluderades också från sökordsmatrisen. Sökord användes 

för att fånga upp kvinnor med muslimsk livsåskådnings upplevelse av att leva med 

bröstcancer. Då sökorden Islam och muslim i kombination med ”breast cancer” inte ledde till 

fler träffar användes namnen på olika länder där det finns en stor andel människor med 

muslimsk livsåskådning. Dessa var flera stycken men det var Iran, iranian och Turkey som 

framkom med artiklar som stämde in på examensarbetets inklusions- och 

exklusionskriterier. Sökorden hittades med hjälp av en bibliotekarie på Mälardalens högskola 

i Västerås och Svensk MESH. Genom att på databasen CINAHL plus välja detailed på page 

options kunde de flesta abstracten läsas redan i sökningslistan. Detta gjorde att det gick att 

läsa abstracten och genom detta gick det att utröna om det var värt att läsa vidare. Genom att 

kombinera dessa olika sökord fick vi fram 16 artiklar. Av dessa framgick vid läsandet av 

artiklarna att en artikel var kvantitativ och en artikel behandlade både kvinnor med kristen 

livsåskådning och kvinnor med muslimsk livsåskådning och två var inte preciserade vilken 

religionstillhörighet kvinnorna hade. För att se alla sökorden, de olika kombinationerna av 

dessa, antalet framsökta artiklar samt lästa abstract se bilaga A, sökordsmatris. De 12 artiklar 

som valts ut gick vidare till kvalitetsgranskningen. 

4.3 Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning utfördes enligt Friberg (2012). Kvalitetsgranskningen användes för 

att undersöka de inkluderade artiklarnas kvalitet och på så sätt utröna vilka artiklar som var 

av så pass god kvalitet så de kunde ingå i examensarbetet. Frågorna omformulerades till 

slutna frågor där svaren kunde vara ja och nej. För varje ja tilldelades artikeln 1 poäng och 

sammanlagt kunde varje artikel få maximalt 14 poäng. Artiklar med 1–5 poäng ansågs vara av 

låg kvalitet, 6–9 som mellankvalitet och över 10 poäng som hög kvalitet (se bilaga C, 

Kvalitetsgranskning). Då alla 12 artiklarna erhöll mer än 10 poäng ansågs de vara av hög 

kvalitet. Dessa artiklar inkluderades därför i examensarbetet (se bilaga B, Artikelmatris). 

4.4 Genomförande och analys 

I en litteraturstudie med beskrivande syntes är andra steget att de 12 artiklarna som blivit 

inkluderade efter kvalitetsgranskningen skall läsas flertalet gånger för att sedan plocka ut 

nyckelfynd. Nyckelfynd är det essentiella i artiklarna, det som är av vikt för att besvara syftet. 

De nyckelfynd som ansågs vara utav vikt för att besvara syftet skrevs ned på pappersark 

tillsammans med numret på den artikeln där nyckelfyndet tagits ifrån. I det tredje steget av 

en litteraturstudie med beskrivande syntes så skall nyckelfynden kategoriseras inom teman 

och subteman utefter likheter och skillnader i dem. Pappersarken placerades i olika högar 

beroende på likheter och skillnader i nyckelfynden. Nyckelfynden letades upp i sina artiklar 

och fraserna lästes ett flertal gånger för att undvika tolkning och vara så textnära som 

möjligt. Vid detta upptäcktes att en omsortering av nyckelfynden behövdes vilket gjordes och 
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då framkom det tre teman och sju subteman som bildar resultatet i examensarbetet. En 

genomgång gjordes för att säkra att det fanns en röd tråd från artiklarnas nyckelfynd till tema 

och från tema till subtema och även att denna tråd gick att följa tillbaka. Sista och fjärde 

steget i en litteraturstudie med beskrivandes syntes så skall fenomenet beskrivas utifrån 

originalstudierna. Detta genom att gå tillbaka i originalartiklarna och ta fram stöd i det som 

beskrivs i de teman och subteman som analyserats fram. Fenomenet finns beskrivet i 

resultatet under de olika teman och subteman som framkommit i analysen. De teman och 

subteman som framkommit förankrades i originalstudierna genom referenser och citat. 

Nedan i tabell 1 visas exempel på de nyckelfynd, teman och subteman som framkommit 

under analysen.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, teman och subteman 

Nyckelfynd Tema Subtema 
”Nobody can escape from death, but my situation 
is different. I’m always in worry about the way I 
will die. I like to die in peace, and I’m afraid that 
my death occurs during the process of fighting 
with cancer.” (Joualee et al., 2012, p. 365) 
 
”They told me straight away … but I did not 
believe them, I said they might misdiagnosed 
me.” (Al-Azri et al., 2014, p. 840) 
 
“. when it (the breast) is gone, you feel that your 
femininity is gone and that you are useless as a 
woman” (Cebeci et al., 2012, p. 409). 
 

 
 
 
 
 
 
Leva i 
Kaos 

 
 
 
Uppleva oro 
 
 
Uppleva en 
overklighetskänsla 
 
 
Uppleva sig som 
ofullständig 

 

4.5 Etiska övervägande 

Under examensarbetet har de regler och föreskrifter som finns kring forskning beaktats. 

Arbetet är skrivet utifrån CODEX (2016) och CODEX (2017) riktlinjer. Ansvaret ligger i att 

examensarbetet är av god kvalitet och moraliskt acceptabelt. För att kunna ha en så hög 

vetenskaplig kvalité som möjligt så skall förhållningssättet vid valet av vetenskapliga artiklar 

vara kritiskt och trovärdigt (CODEX, 2016). De valda vetenskapliga artiklarna är peer 

reviewed och därmed vetenskapligt granskade och trovärdiga. I CODEX (2017) beskrivs det 

att för att främja trovärdigheten i arbeten så ska missvisande och överdrivna påståenden 

undvikas. Det innebär att särskilja vad som är vetenskapligt och vad som är författarnas egna 

ord. Texterna i arbetet skall vara så nära originalarbetet som möjligt utan att ha plagierat 

innehållet. Examensarbetet skall inte vara avsiktligen vilseledande, inte bestå av fabricerade, 

stulna eller plagierade data. Inte heller ska examensarbetet innehålla förvrängda eller 

felaktigt använda data detta för att följa den goda forskningsseden. Detta arbete har inte 

plagierat data eller avsiktligen vilselett läsaren. Arbetet är utformat med författarnas egna 

ord och citaten är styrkta med referens och sidnummer. Sandman och Kjellström (2013) 

nämner vikten av att ha ett referenssystem som tydliggör vilka källor som har använts. 



 13  

Examensarbetet har använt American Psychological Association (APA) manual 6 edition för 

att på ett korrekt och riktigt sätt angiva källor, detta för att undvika missförstånd. De artiklar 

som använts i examensarbetet har varit etiskt godkända. 

5 RESULTAT 

Under analysen framkom tre teman och sammanlagt sju subteman. Dessa visas nedan i en 

tabell 2, Teman och subteman.   

Tabell 2 Teman och subteman 

Tema Subtema 
 
 
 
Leva i kaos 

 
Uppleva oro 
 
Uppleva en overklighetskänsla 
 
Uppleva sig som ofullständig 
 

 
 
Leva i ensamhet 
 

 
Uppleva saknat stöd från sina anhöriga 
 
Uppleva saknat stöd från sjukvårdspersonal 
 

 
Leva i hoppfullhet 
 
 

 
Uppleva sig som tillfreds 
 
Uppleva stöd från Gud 
 

 

5.1 Leva i kaos 

Temat ”Leva i kaos” handlade om att kvinnorna upplevde oro, upplevde en 

overklighetskänsla och upplevde en känsla av ofullständighet. I och med 

bröstcancerdiagnosen hade kvinnorna svårt att förstå att de var sjuka, en oro inför att vara 

diagnostiserad med bröstcancer och hur framtiden skulle te sig. Oron uppkom även i mötet 

med närstående och vänner då de var oroliga att de skulle bli behandlade utefter sin sjukdom 

eller som en annan person än innan diagnosen. När kvinnorna genomgått behandlingar så 

upplevdes en känsla av ofullständighet då de inte längre kände igen sig själva. 
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5.1.1 Uppleva oro 

Kvinnorna upplevde oro inför hur framtiden skulle gestalta sig. De kunde vara oroliga för hur 

bröstcancerprognosen såg ut, om sjukdomen skulle metastasera och om de skulle överleva 

sjukdomen (Ahmad, Muhammad & Abdullah, 2011; Banning, Hafeez, Faisal, Hassan & Zafar, 

2009; Cebeci, Yangın & Tekeli, 2012; Harandy et al., 2010; Inan, Günüşen & Üstün, 2016; 

2016; Inan & Üstün, 2016; Sadati et al., 2014; Taleghani, Yekta, Nasrabadi & Käppeli, 2008). 

Att dö av bröstcancer var något kvinnorna inte ville, de ville dö fridfullt (Banning et al., 2009; 

Inan et al., 2016; Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee, 2012). Kvinnorna kunde uppleva 

sina liv som svåra då de upplevde att de hindrades av sin bröstcancer (Taleghani et al., 

2008). ”I wonder if my problem is the sort that I won’t able to live. I have a special anxiety. 

I’m disappointed. I always think, is it going to kill me?” (Taleghani et al., 2008, p. 35).  

De kvinnor som hade barn var oroliga för vem som skulle ta hand om deras barn, ifall de inte 

hade orken att göra det själva. De kunde även oroa sig för hur andra skulle se på dem, om de 

inte orkade ta hand om sina barn (Al-Azri, Al-Awisi, Al-Rasbi & Al-Moundhri, 2014; Banning 

et al., 2009; Inan et al., 2016).  

Kvinnorna vara oroliga för hur andra skulle se på dem om de fick reda på att kvinnorna hade 

bröstcancer (Al-Azri et al., 2014; Banning et al., 2009; Inan et al., 2016). You don’t know how 

other people would react. I wonder if they are thinking, ‘she is sick, we shouldn’t come in 

contact with her.’ They may think cancer is contagious” (Inan et al., 2016 p. 265). Genom 

olika protester kvinnorna försöka att utåt visa en hel kropp, då de var oroliga att andra skulle 

se på dem med medlidande (Inan & Üstün, 2016; Taleghani et al., 2008). Hur de närmsta 

anhöriga skulle hantera sjukdomen var även något kvinnorna oroade sig över (Al-Azri et al., 

2014; Banning, Hassan, Faisal & Hafeez, 2010; Taleghani et al., 2008). De kunde också vara 

oroliga för att de anhöriga skulle anklaga dem för att de fått cancer (Banning et al., 2009). 

Kvinnorna upplevde också oro inför vilken typ av behandling de skulle få, hur behandlingen 

skulle gå till och en undran om de skulle uppleva biverkningar från sin behandling. De kunde 

också vara oroliga för hur kropparna skulle förändras av behandlingen (Banning et al., 2009; 

Cebeci et al., 2012; Inan et al., 2016). En känsla av oro upplevdes av kvinnorna inför ifall 

kvinnorna skulle genomgå en mastektomi, denna oro kunde leda till att de inte sökte vård 

direkt när de upptäckte att de hade en knöl i bröstet (Banning et al., 2009; Banning et al., 

2010). Kvinnorna kunde också bära med sig en oro inför att bröstcancern skulle återkomma, 

även om de blev friskförklarade (Inan & Üstün, 2016; Taleghani et al., 2008). 

5.1.2 Uppleva en overklighetskänsla 

När läkaren berättade om diagnosen för kvinnorna så upplevdes det som overkligt för dem, 

bröstcancer var inte någonting som kunde hända dem. Kvinnorna upplevde chock vid 

diagnostillfället då de ansåg att de var för hälsosamma för att få bröstcancer. (Al-Azri et al., 

2014; Banning et al., 2009; Banning et al., 2010; Sadati et al., 2014; Taleghani et al., 2008) 

Kvinnorna kunde uppleva att de inte visste vad de skulle tänka, att deras huvud kändes helt 

blankt när de fick diagnosen. Kvinnorna kunde inte förstå att det var dem läkaren talade om 

(Al-Azri et al., 2014). Det kunde ta tid för kvinnorna att förstå och acceptera sin sjukdom (Al-
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Azri et al., 2014; Banning et al., 2009; Banning et al., 2010; Sadati et al., 2014; Taleghani et 

al., 2008). Kvinnorna upplevde svårigheter att sätta ord på sina känslor, de kunde känna sig 

tomma och att de hade frågor de aldrig skulle få svar på (Inan & Üstün, 2016). 

Kvinnorna kunde genom förnekelse och ignorering av sin sjukdom försöka hantera sin 

sjukdom. De trodde att de hade blivit feldiagnostiserade och de ville inte tala om 

bröstcancern (Al-Azri et al., 2014; Banning et al., 2009). Kvinnorna kunde tro att om de 

ignorerade cancern och försökte leva livet som innan diagnosen så skulle de kanske glömma 

bort att de hade bröstcancer (Al-Azri et al., 2014). Kvinnorna kunde sända sina prover till 

andra kliniker och tog om proverna för att styrka att de verkligen var sjuka (Al-Azri et al., 

2014; Banning et al., 2009). ”At the beginning I expected all results are wrong, the reason 

that made me, took all the sample to most of the country’s hospital, and I repeated the tests 

in Thailand, they confirmed it was diagnosed...” (Al-Azri et al., 2014, p. 840). Att förneka 

diagnosen kunde leda till att kvinnorna vägrade ta emot behandling från sjukhus i upp till två 

år efter att de upptäckt en knöl i bröstet. De kunde i vissa fall ta emot traditionell behandling 

så som örtermediciner. Detta ledde till att cancern kunde metastasera och dödligheten ökade 

bland dessa kvinnor (Banning et al., 2009). 

The lack of acceptance of the diagnosis led many women to refuse treatment for 

periods of up to 2 years after the initial location of a lump. This delay often led to a 

diagnosis of metastatic disease a few years later. (Banning et al., 2009, p. 319) 

Kvinnorna kunde uppleva att bröstcancer inte var en acceptabel diagnos vilket gjorde att de 

inte sökte vård när de först blev diagnostiserade. De kunde känna att de inte ville genomgå 

behandling då de kunde uppleva konsekvenserna av behandlingen, så som att förlora ett 

bröst vid en mastektomi, var för stora så de nekade till behandling (Banning et al., 2009) 

5.1.3 Uppleva sig som ofullständig 

Kvinnorna som hade genomgått en mastektomi kunde uppleva sig som ofullständiga, en 

känsla av att de inte var normala längre och en upplevelse att självbilden blivit förändrad. De 

kunde uppleva en känsla av att ha förlorat något mer, inte bara ett bröst utan även sin hälsa 

(Cebeci et al., 2012; Inan & Üstün, 2016; Joulaee et al., 2012; Taleghani et al., 2008). De 

kunde uppleva att området där bröstet suttit kändes tomt, att de saknade bröstet (Cebeci et 

al., 2012; Taleghani et al., 2008). De kunde även uppleva fantomsmärtor, som att bröstet 

fortfarande fanns där, det fick dem att känna sig som att de var på väg att bli tokiga (Cebeci et 

al., 2012). Kvinnorna kunde uppleva kroppen som deformerad och det gav upphov till 

känslor som att de inte hade en hel kropp längre (Cebeci et al., 2012; Inan & Üstün, 2016; 

Joulaee et al., 2012; Taleghani et al., 2008). “When I look at myself in the mirror, I just want 

to cry. I feel it is not me. Where is the good looking woman whom I knew? How my spouse 

will even look at me now?” (Joulaee et al., 2012, p. 364). Kvinnorna kunde uppleva att de inte 

ville visa att de gjort en mastektomi utåt. De kunde använda en protes eller stoppa en bit tyg i 

bysthållaren för att visa upp en hel fasad (Cebeci et al., 2012). Att ersätta sitt bröst genom 

plastikkirurgi kunde vara ett alternativ för att försöka få tillbaka det saknade bröstet och på 

så sätt slippa bli påmind om sjukdomsperioden och allt de förlorat (Taleghani et al., 2008). 

Sexlivet mellan kvinnorna och makarna kunde påverkas av att kvinnorna genomgått en 
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mastektomi. Kvinnorna kunde försöka ignorera känslan av att ha förlorat något och istället 

försökte de bete sig som innan bröstcancern men att det aldrig riktigt blev detsamma mellan 

dem och makarna (Taleghani et al., 2008).  

Att genomgå behandlingar som hade biverkningen håravfall gjorde att kvinnorna kunde 

uppleva sorg och de var rädda att förlora håret (Banning et al., 2010; Cebeci et al., 2012). De 

kvinnor som förlorat håret använde sjalar och peruker att skyla sitt huvud med för att de inte 

ville att andra skulle se dem utan hår. De kunde uppleva avsky när de såg sig själva utan hår 

för håret hade varit en stor del av dem (Cebeci et al., 2012). “When I lost my hair, I hated my 

appearance. I couldn’t stand looking at the mirror. I felt ashamed before my husband, 

children and family. I did not want anyone to see me that way” (Cebeci et al., 2012, p. 409). 

Kvinnorna kunde uppleva att de hade förlorat sin kvinnlighet, då de förlorat sitt bröst och sitt 

hår (Cebeci et al., 2012; Inan & Üstün, 2016; Taleghani et al., 2008).  

5.2 Leva i ensamhet 

Temat ”Leva i ensamhet” handlade om att kvinnorna upplevde att de inte fick det stöd de 

behövde från sina närstående och från sjukvårdspersonal. De upplevde en ensamhet då 

stödet som de förväntat sig inte fanns där. Brist i kommunikationen mellan kvinnorna och 

sjukvårdspersonalen samt anhöriga som inte hade tid för dem kunde få kvinnorna att 

uppleva känslor av ensamhet. Det är viktigt att inte bara se det positiva i en svår situation 

utan även belysa det svåra. Här under beskrivs hur kvinnorna kunde känna då de upplevde 

att de saknade stöd ifrån omgivningen. 

5.2.1 Uppleva saknat stöd från sina anhöriga 

När kvinnorna fick bröstcancer så kunde de tro att makarna skulle ta hand om dem och värna 

om dem. När makarna inte levde upp till detta upplevde kvinnorna känslor av ensamhet. De 

kunde då uppleva det som att makarna beskyllde dem för sjukdomen, att de hade ådragit sig 

den själva. Ensamhet var något kvinnorna också kunde känna då de upplevde att makarna 

inte förstod osäkerheten eller de svårigheter de gick igenom under sin sjukdomsperiod 

(Banning et al., 2009; Cebeci et al., 2012; Inan & Üstün, 2016). Kvinnorna kunde också 

uppleva att de inte fick stöd från resten av sin familj. Kvinnorna kunde uppleva att livet var 

fulla av behov och det fick dem att känna sig ensamma när de kände att de upplevde att de 

endast var till besvär för sina familjer (Joulaee et al, 2012). De kunde även uppleva ensamhet 

när deras familjer var upptagna med sina egna liv och inte hade tid för dem (Banning et al., 

2009; Inan & Üstün, 2016). 

I feel terribly lonely. No one can fill the gap. My children never ask whether they 

could do something for me. I go to, and come back from, the hospital on my own. I 

feel very alone in my own world. (Inan & Üstün, 2016, p. 471) 

Kvinnorna kunde även uppleva att makarna ändrade sitt beteende i relationen med dem. 

Detta gav dem en känsla av att männen kanske hade förlorat intresset. De kunde vara rädda 

för att männen kanske skulle vända sig till andra kvinnor (Taleghani et al., 2008). 
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5.2.2 Uppleva saknat stöd från sjukvårdspersonal 

Kvinnorna kunde uppleva att de inte fick tillräckligt med stöd ifrån sjukvårdspersonalen. De 

trodde att om de hade fått tillräckligt stöd från sjukvårdpersonalen kunde det ha hjälpt dem i 

accepterandet av sin sjukdom (Taleghani et al., 2008). Kvinnorna kunde uppfatta det som att 

sjukvårdspersonalen bar med sig en negativ attityd, då sjukvårdspersonalen bara såg 

sjukdomen och inte hela kvinnan. De kunde uppleva att de inte fick det psykologiska stödet 

som de kände att de behövde (Cebeci et al., 2012; Inan & Üstün, 2016) Sjukvårdspersonalen 

gav ingen information till kvinnorna om de själva inte frågade (Inan & Üstun, 2016). ”I would 

say that both doctors and other staff should tell us what to do and what not to do before we 

ask them. You get answers only when you ask. They should inform us before we ask.” (Inan & 

Üstun, 2016, p 473). Kvinnorna kunde erfara att sjuksköterskorna inte ville prata med dem 

eller hjälpa dem. De uppfattade det som att sjuksköterskorna undvek dem genom att bara 

sitta och dokumentera (Taleghani et al., 2008). Kvinnorna kunde uppleva kulturella 

skillnader och språkförbistringar då sjuksköterskorna inte kom från samma land som dem. 

Det kunde också få dem att känna sig som att sjuksköterskorna inte ville hjälpa dem  (Saati, 

2013). ”…I avoid non-Saudi nurses to avoid any problems because they do not understand me 

and I do not understand them, and I feel they do not want to help me to help me.” (Saati, 

2013, p. 37) 

Kommunikationen med läkare kunde kvinnorna uppleva som sviktande och att de saknade 

en del av den informationen de behövde (Taleghani et al., 2008). Kvinnorna uppfattade 

läkaren som att denne inte brydde sig om läkaren talade om sjukdomen som någonting 

oviktigt (Inan et al., 2016).  

5.3 Leva i hoppfullhet 

Temat ”Leva i hoppfullhet” handlade om att kvinnorna upplevde sig som tillfreds med sitt 

liv. Kvinnorna upplevde stöd från Gud vilket fick dem att acceptera sitt liv och känna en 

hoppfullhet inför livet och framtiden. Genom att ha stöd från Gud, familj och vänner så gav 

det kvinnorna styrkan och viljan att bli friska. De kunde lättare acceptera 

bröstcancerdiagnosen när de upplevde stöd från närstående. Här nedan beskrivs de känslor 

kvinnorna kunde uppleva då de kände stöd ifrån omgivningen. 

5.3.1 Uppleva sig som tillfreds 

Att ha diagnostiserats med bröstcancer kunde bli en vändpunkt för kvinnorna. Kvinnorna 

kunde uppleva att deras världsbild förändrades till det positiva efter diagnosen bröstcancern, 

de kände sig mer sammanbundna med livet. Erfarenheten av att ha bröstcancer kunde ge 

kvinnorna en upplevelse att vakna upp till ett nytt liv där de små sakerna i livet fick ett större 

värde. Kvinnorna upplevde att de först nu visste vad hälsa var för dem (Ahmad et al., 2011; 

Cebeci et al., 2012). 
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You understand the value of health when you lose it … now, I have to pay a lot of 

attention to my health. I used to smoke, but now I quit. I have changed my diet. I’m 

going for walks. I try not to worry about everything. (Cebeci et al., 2012, p. 410) 

Kvinnorna kunde uppleva en tacksamhet förr att de hade haft ett bra liv tillsammans med sin 

familj och upplevt många glädjeämnen. De kunde uppleva att stödet från familj och vänner 

hjälpte dem att acceptera att de hade bröstcancer (Ahmad et al., 2011). När makarna visade 

stöd och kärlek så kunde det ge kvinnorna styrka och de upplevde att det var lättare att 

acceptera sjukdomen (Saati, 2013). Stödet från familjen gjorde att de kände sig starka (Al-

Azri et al., 2014; Saati, 2013). ”My husband being on my side, and my brothers and family 

made me become strong” (Al-Azri et al., 2014, p. 842). De kvinnor som hade barn kunde 

uppleva det som att barnen gav dem styrkan att kämpa vidare för att bli friska (Banning et 

al., 2009). Kvinnorna kunde uppleva att de genom tankarna på sina barn kände kämpaglöd. 

Kämpaglöd som gav dem ork att nå sitt yttersta mål, att överleva bröstcancern. De ville 

överleva bröstcancern för sina barns skull, för att se dem växa upp, gifta sig och själva få 

barn. (Banning et al., 2010; Banning et al., 2009). Stödet från familjen kunde vara uppskattat 

och det kunde få kvinnorna att uppleva sig som mindre ensamma. Stödet från familjen kunde 

också få dem att uppleva en tacksamhet för att de hade en familj som brydde sig om dem (Al-

Azri et al., 2014; Inan & Üstün, 2016; Taleghani et al., 2008). Stödet från familjen kunde inge 

kvinnorna med hopp i att de skulle tillfriskna (Inan et al., 2016; Banning et al., 2009; 

Taleghani et al., 2008; Saati, 2013). ”My husband tells me that I should not worry about 

anything, that he does anything to save me. He assures me that I’ll be cured and there is no 

need to worry.” (Taleghani et al., 2008, p. 36). Hoppet kunde i sin tur ge dem styrkan att 

fortsätta kämpa (Banning et al., 2009). ”My family members are really hopeful, they gave me 

the hope as well. Don’t worry everything will be fine.” (Banning et al., 2009, p. 320). 

Grannarna kunde också spela en viktig roll för de kvinnor som inte hade någon familj som 

bodde i närheten. Grannarna fick kvinnorna att uppleva sig som mindre ensamma (Al-Azri et 

al., 2014).”Thanks Allah everyone stood by my side even my neighbors. Thanks God I was not 

left alone, everyone was with me.” (Al-Azri et al., 2014, p. 842). Grannarna kunde även 

underlätta för kvinnorna under sjukdomstiden genom att hjälpa kvinnorna att inte enbart 

fokusera på sjukdomen (Al-Azri et al., 2014). 

Genom att observera andra patienter med bröstcancer så kunde kvinnorna känna mer styrka 

då de upplevde att de inte var ensamma om att ha bröstcancer. Med de andra kvinnorna 

kunde de dela sina erfarenheter och det gjorde att de upplevde accepterandet av sjukdomen 

som lättare. Den ångest de upplevde av att leva med bröstcancer kunde lätta när de fick tala 

med andra kvinnor som genomgått samma sak (Al-Azri et al., 2014; Taleghani et al., 2008). 

5.3.2 Uppleva stöd från Gud 

Kvinnorna kunde erfara att de lade sitt liv i Guds händer. Det enda de kunde göra var att 

acceptera den väg Gud hade valt för dem. Kvinnorna kunde lita på Gud och att han gjorde det 

som var gott för dem (Harandy et al., 2010). Kvinnorna upplevde att allt som sker är Guds 

vilja och om han vill att de skulle bli friska så skulle kvinnorna bli det (Saati, 2013). 
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I believe in God and I think that, if it is my destiny to have cancer, I will have it no 

matter what so, since I believe in God, I accept anything in life because it is my 

destiny and for my believing I will be rewarded by God. (Saati, 2013, p. 36) 

Att tro på Gud och att det var Gud som bestämde över livet kunde få kvinnorna att uppleva 

styrka (Ahmad et al., 2011; Al-Azri et al., 2014; Taleghani et al., 2008). Kvinnorna kunde 

erfara att Gud ville visa dem något med sjukdomen vilket gjorde dem tacksamma. De kunde 

uppleva att Gud alltid var med dem, det gav dem ett starkt hopp att bli friska ifrån cancern 

(Al-Azri et al., 2014; Banning et al., 2010).  

Kvinnorna kunde uppleva sjukdomen som en prövning från Gud och genom att de 

accepterade prövningen minskade oron inför framtiden (Al-Azri et al., 2014; Saati, 2013; 

Taleghani et al., 2008). De upplevde att prövningen var en liten del av all den lycka som Gud 

givit dem. (Ahmad et al., 2011). Gud gav dem stöd och de kände en tacksamhet till Gud för 

det stödet (Al-Azri et al., 2014; Saati, 2013). 

Kvinnorna kunde uppleva att tron i Gud djupnade i och med diagnosen bröstcancer. De 

kunde känna tacksamhet till Gud och visade det genom att dagligen be (Inan & Üstün, 2016; 

Julaee et al., 2012). När de bad till Gud kunde de känna hopp, förtröstan och en möjlighet till 

att tillfriskna från sjukdomen (Inan & Üstün, 2016; Joulaee et al., 2012; Saati, 2013). 

6 DISKUSSION 

Syftet med detta arbete var att beskriva kvinnor med muslimsk livsåskådnings upplevelse av 

att leva med bröstcancer. Diskussionen är uppdelad i tre delar, där resultatdiskussionen 

kommer först. I resultatdiskussionen diskuteras de teman som framkommit. Andra delen i 

diskussionen är metoddiskussionen där metoden kritiskt granskas och till sist 

etikdiskussionen som handlar om de etiska resonemang som berör examensarbetet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att kvinnorna kunde uppleva att de saknade stöd ifrån sjukvårdspersonal. 

Detta kan tolkas som att sjukvårdspersonalen antingen glömmer eller inte kan framföra 

information på ett adekvat sätt utefter den kultur kvinnan kommer ifrån. Detta kan styrkas i 

Huang et al. (2009) där sjuksköterskorna upplever svårigheter att tillmötesgå patienter i och 

med att det finns kulturella skillnader. De känner att de inte hade den kulturella 

kompetensen de behöver för att ge adekvat information och vård. Sjuksköterskorna bör 

förstå patientens syn på sin sjukdom och sin behandling för att kunna tillmötesgå de 

kulturella behoven. Eftersom sjuksköterskorna upplever att deras kulturella kompetens inte 

är tillräckligt hög så kan det skapa ett problem i vårdandet. Detta kan tolkas som att den 

formella utbildningen inte finns tillgänglig eller att sjuksköterskan själv inte vill bli mer 
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kulturell kompetent. Om den formella utbildningen inte finns tillgänglig så krävs det dock av 

sjuksköterskan själv att vilja bli mer kulturell kompetent. Genom att själv söka och studera 

olika kulturer så ger det mer kunskap än om det inte görs alls. Campinha-Bacote (2002) 

styrker detta genom att beskriva att det krävs en del av sjuksköterskan för att uppnå kulturell 

kompetens. Sjuksköterskan bör ha en önskan och vilja att bli mer kulturellt kompetent. 

Sjuksköterskan behöver lära känna sin förförståelse och vara villig och lägga den åt sidan. 

Vidare borde sjuksköterskan söka information om hälsorelaterade övertygelser, sedvänjor 

och kulturella värden så att sjuksköterskan har den kunskap som behövs för att veta hur en 

kultur ser på hälsa och sjukdom. I Abudari et al. (2013) och Hart och Mareno (2013) så 

styrker även sjuksköterskorna att de ser en brist av formell utbildning inom kulturell 

omvårdnad. Detta kan visa på att den formella utbildningen inom kulturell omvårdnad bör 

utvidgas och finnas lättare tillgänglig. Det är dock inte bara genom formell utbildning som 

sjuksköterskan kan lära sig utan även genom interaktioner med människor från andra 

kulturer ger kunskap. Detta kan styrkas av Campinha-Bacote (2002) som beskriver att 

genom att möta en olika kulturer kan sjuksköterskorna få en fördjupad kunskap om kulturer. 

Detta kan även styrkas i Hart och Mareno (2013) där sjuksköterskor berättar att det inte bara 

är genom formell utbildning de får mer kunskap utan även genom mötet med andra kulturer. 

Att det är viktigt att sjuksköterskan är kulturellt kompetent kan styrkas utav ICN: etiska kod 

(2012) som skriver att sjuksköterskan ska anpassa informationen hon delger utefter 

patientens kultur. Även Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skriver att sjukvårdens mål 

är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta kan tolkas som att 

sjuksköterskan har en skyldighet att vårda kulturellt kompetent men att som tidigare 

forskning och examensarbetets resultat styrker fungerar verkligheten inte alltid som lagar 

och förordningar. Detta visar att mer kunskap kan behövas.   

Resultatet visade att kvinnorna kunde ha svårt att acceptera sin sjukdom. Vissa försökte att 

ignorera och förneka sin sjukdom och vägrade ta emot behandling eller ville endast bli 

behandlade med traditionella örtmediciner. Alla är unika och har olika sätt att hantera 

sjukdomar. Att patienter använder traditionella örtmediciner är inte ovanligt. Det kan dock 

vara svårt för sjuksköterskorna att veta vad dessa mediciner skulle göra för gott om de inte 

läser på om dessa. Det kan göra det svårt för sjuksköterskan att acceptera kvinnan med 

muslimsk livsåskådnings val då en medicinsk behandling är det som upplevs som rätt i 

sjuksköterskans ögon. Tidigare forskning visar på att traditionell medicin kan vara svårt för 

sjuksköterskor att acceptera då de inte förstår innebörden i den traditionella medicineringen 

(Huang, et al., 2009; Abudari et al., 2016). Vårdhandboken (2016) beskriver att hur 

individens uppfattar sin hälsa och sjukdom beslutas utifrån den kultur individen tillhör. 

Detta styr hur individen hanterar sin hälsa och sjukdom exempelvis genom egenvård eller 

genom vårdsökande bland familj och vänner, vårdgivare eller utövare av alternativ medicin. 

Då bör sjuksköterskan arbeta i samråd med patienten och antingen då läsa på om exempelvis 

örtmedicin eller fråga vad det innebär för patienten att använda detta. All örtmedicin går inte 

att använda i kombination med all traditionell medicin. Men genom att sjuksköterskan 

försöker anpassa vården efter vad patienten vill så respekterar sjuksköterskan patienten och 

formar vården i enlighet med patienten. Genom att sjuksköterskan är villig att se patientens 

perspektiv och påvisar en öppenhet kan sjuksköterskan och patienten komma fram till en 

kompromiss som passar alla parter. Detta styrks i patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) som 
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beskriver att vården skall utformas och genomföras tillsammans med patienten och att 

vården ska utföras med omtanke och respekt för patienten. Värdegrunden för omvårdnad 

(2016) beskriver även att sjuksköterskan skall se till hela patienten kropp, själ och ande. Så 

genom att acceptera kvinnor med muslimsk livsåskådnings vilja så respekterar 

sjuksköteterskan kvinnan och ser till hela personen. 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde svårigheter då sjuksköterskorna inte talade 

samma språk som dem. Detta kan tolkas som att även språkbarriärer kan finnas mellan olika 

kulturer. Genom att sjuksköterskorna och kvinnorna inte talar samma språk så är det svårt 

att få all information från kvinnorna samt delge information till kvinnorna. Detta kan skapa 

svårigheter för sjuksköterskan att se hela människan då det är svårt att uttrycka sig på ett 

adekvat sätt samt ge god omvårdnad. I tidigare forskning styrker sjuksköterskorna detta 

genom att de berättar att de upplever det som svårt att förstå patientens detaljerade historia 

när patienten talar ett annat språk. Detta gör det svårt för sjuksköterskorna att se hela 

människan i vårdandet (McCarthy et al., 2013). I Ang et al. (2012), Abudari et al. (2016) och 

McCarthy et al. (2013) berättar sjuksköterskorna även att på grund av språkbarriärer så 

upplever sjuksköterskorna det svårt att utföra omvårdnaden på korrekt sätt. Avslutningsvis 

enligt Värdegrund för omvårdnad (2016) så ska sjuksköterskor arbeta för att se patienten 

som kropp, själ och ande. Detta gör det viktigt att sjuksköterskorna utför god omvårdnad för 

att jobba i enlighet med värdegrunden. Detta kan tolkas som att sjuksköterskorna inte hade 

de hjälpmedel de behövde. En tolk kan finns med i samtal mellan en patient och en 

sjuksköterska om de inte talar samma språk. Anhöriga kan även tolka åt patienten. Detta är 

dock inte att rekommendera då det är svårt för en sjuksköterska att veta om anhöriga vill och 

verkligen kan framföra informationen till patienten. Det är då viktigt att sjuksköterskan 

anlitar en professionell tolk som kan den medicinska terminologin så att information ej 

uteblir. Men att använda en tolk gör att sjukhusbesöken tar längre tid än om samtalet bara är 

mellan sjuksköterskan och patienten. Det är då viktigt att avsätta extra tid till besöket så att 

all information får en chans att komma fram. Det styrks i Ang et al. (2012), Abudari et al. 

(2016) och McCarthy et al. (2013) att tolkar är något som sjuksköterskor använder när en 

språkbarriär finns mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskor använder i första 

hand en anhörig som tolk. Sjuksköterskorna upplevde att de anhöriga kunde undanhålla 

information för patienten i syfte att skydda patienten. Även i Hart och Mareno (2013) och 

Kalengayi et al. (2015) berättar sjuksköterskorna att de upplever att använda tolk som något 

som var stressande då besöken tog längre tid och lämnade mindre tid till nästa patientbesök. 

Vidare styrks detta av Campinha-Bacote (2002) där en av delarna i hennes modell är 

kulturella möten. Ett kulturellt möte kan handla om att tillgodose patienten med dennes 

språk, detta för att få och ge adekvat information. Hjälpmedel som finns att tillgå är 

exempelvis en professionell tolk som tolkar samtalet mellan sjuksköterska och patient. 

Anledningen till att inte använda en anhörig som tolk är då familjemedlemmar inte alltid och 

vänner inte är insatta i den medicinska terminologin. 

I resultatet framkom att kvinnorna med muslimsk livsåskådning upplevde att 

sjuksköterskorna inte såg hela människan utan att de enbart fokuserade på kvinnornas sjuka 

kroppar. Sjuksköterskorna delgav inte heller den information som kvinnorna kände att de 

behövde som exempelvis hur behandlingen skulle gå till. Det är av vikt att sjuksköterskan kan 

delge den information som en patient behöver, detta för att patienten skall känna sig väl 



 22  

förberedd inför vad som skall ske. Detta styrks enligt ICN:s etiska kod (2014) som beskriver 

att sjuksköterskan skall ansvara för att ge korrekt, tillräcklig och lämplig information till 

patienten de vårdar. Informationen skall även vara kulturellt anpassad och ligga som grund 

för patientens samtycke till vård och behandling. 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde upprördhetskänslor då deras makar inte levde upp 

till kvinnorna med muslimsk livsåskådnings förväntningar om hur deras make borde ta hand 

om dem när de fick bröstcancer. Kvinnorna kände sig beskyllda, som om de orsakat sin 

sjukdom. När makarna inte tog hand om dem kände kvinnorna sig ensamma. Hur kvinnorna 

känner sig kan kanske förklaras i vad makarna upplever enligt Gürsoy et al., (2017) där 

makarna beskriver att de känner sig hjälplösa, de vet inte hur de ska hantera samvaron med 

sin fru. Detta kan tolkas som att makarna inte har den information som de faktiskt behöver 

eller att de ser en förändring i sina fruar som gör att de inte vet hur de ska hantera samvaron 

med frun. Detta kan i sin tur kvinnorna uppleva som att männen inte bryr sig fastän det 

kanske bara handlar om att makarna inte vet hur de ska hantera situationen. Vidare i 

resultatet upplevde kvinnorna att deras beteende i relationen med sina makar förändrades. 

Att samlivet med sin make inte blev detsamma efter att de genomgått en mastektomi. 

Kvinnorna var oroliga för att männen hade förlorat intresset och de kände en oro för att 

deras makar skulle kunna vända sig till andra kvinnor. Detta kan ses som att en del makar 

förlorade intresset då kvinnorna genomgått en mastektomi. Makarna kanske kände att 

brösten var en viktig del hos sin fru och att samlivet blev förändrat mellan dem. Detta kan 

styrkas i Gürsoy et al., (2017) där makarna till kvinnorna som genomgått en mastektomi 

upplever en minskad sexuell lust till sin fru vilket gör att de väljer att avstå att ha en intim 

relation. En del makar överväger att gifta sig med en till kvinna och på så sätt lösa sina 

sexuella problem. Detta kan uppfattas som att samlivet för gifta par kan förändras när en 

kvinna har genomgått en mastektomi, detta kan upplevas som känslomässigt svårt för båda 

parter. Detta kan även tolkas som att kvinnornas oro att maken ska gå till en annan kvinna 

bekräftas då detta även nämns i Gürsoy et al. (2017) där det talas om hur makarna upplever 

tiden med bröstcancer.  

Kvinnorna i resultatet upplevde sitt liv med bröstcancer som fullt av behov. Behov som de 

närstående inte hade tid eller ork att fylla. Kvinnorna kände sig som att de bara var till besvär 

för sina anhöriga då de anhöriga hade så mycket med sina egna liv. Detta kan tolkas som att 

kvinnornas upplevelser av att sakna stöd kan bero på att de anhöriga mår dåligt och då inte 

har orken att ställa upp för kvinnorna. Bröstcancer är en sjukdom som är livshotande är inte 

bara svår för patienten utan även för de anhöriga. Detta kan styrks i värdegrund för 

omvårdnad (2016) som beskriver att målsättningen skall vara att både patient och 

närstående blir partners i omvårdnaden så att de kan känna trygghet. I Hashemi-

Ghasemabadi et al. (2016) styrks även anhörigas upplevelse då de berättar att de känner sig 

oförberedda inför den nya situationen. De anhöriga upplever att de känner okunskap om 

diagnosen samt vad som ingår i uppgiften som vårdande anhörig. Vidare i Khanjari et al. 

(2014) och Gürsoy et al. (2017) så beskriver anhöriga att deras hälsa försämras då de vårdar 

en närstående med bröstcancer. Det anses därför att det är av vikt att både patienten och 

familjen har den information de känner att de behöver. Det är därför viktigt för 

sjuksköterskan att inte bara se till patienten utan också till dem anhöriga. 
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Resultatet visade att kvinnorna upplevde att stödet från familjen var viktigt. Stödet gjorde att 

de kunde acceptera sin sjukdom lättare. Stödet gav även kvinnorna hopp och styrkan att 

kämpa mot cancern. Detta samband kan ses då tidigare forskning visar att kvinnornas makar 

stöttade sina fruar genom att visa kärlek och respekt (Nasiri et al., 2016). Detta tolkas som att 

kvinnornas upplevelse av hopp, styrka och stöd kommer ifrån makarnas kärlek. Det visar 

alltså att det är viktigt att familjen finns där för att stödja så att kvinnan lättare kan kämpa. 

Vidare i den tidigare forskningen berättar makarna att det sociala stödet runt omkring 

familjen är viktigt då detta gjorde att makarnas upplevelse av stress och oro minskade 

(Gürsoy et al., 2017). Det går därför att relatera till att det inte bara är av vikt för kvinnorna 

att få stöd utan även makarna. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är en hjälpande hand 

och stöttar båda parter. 

Resultatet visade att kvinnornas tro på gud hjälpte dem att acceptera sjukdomen. De lade sitt 

liv i Guds händer för att det är den vägen som Gud har valt för dem. De kvinnor som 

upplevde sjukdomen var en prövning från Gud upplevde att deras oro minskade. Kvinnorna 

litade på Gud, att det Gud gjorde var gott för dem. Allt är Guds vilja och om Gud vill att de 

ska bli friska så skulle kvinnorna bli det. Även makarna I Nasiri et al. (2016) berättar att de 

använder religionen som ett sätt att hantera sina fruars bröstcancer. De ser bröstcancern som 

en prövning från Gud och att Gud hjälper dem att acceptera sjukdomen. Detta tolkas då som 

att det inte bara är kvinnorna som accepterar sjukdomen med hjälp av att se bröstcancern 

som en prövning utan även att makarna gör likadant. Religionens inverkan på kvinnorna och 

makarna är densamma och därför är religionen viktig del att ta i beaktning då kvinnor med 

muslimsk livsåskådning vårdas. 

Avslutningsvis i resultatet framkom det att genom att tro på Gud och att det var Gud som 

bestämde över livet så kände kvinnorna styrka. De upplevde det som att Gud ville visa dem 

något med deras sjukdom och det gjorde att de kände sig tacksamma. Upplevelsen av att Gud 

alltid var med dem gav dem ett starkt hopp att de skulle bli friska. De kände sig tacksamma 

för stödet från Gud. Kvinnorna upplevde även att deras tro blev djupare i och med 

sjukdomen och detta ingav också en känsla av tacksamhet till Gud. Genom att bedja kände 

kvinnorna hopp, förtröstan och en möjlighet att tillfriskna. De visade denna tacksamhet 

genom att dagligen be till Gud. I tidigare forskning framkommer det att det inte bara är 

kvinnan som känner styrka från Gud utan även anhöriga. I Khanjari et al. (2012) berättar 

anhöriga att de vänder sig till religionen under sin frus sjukdomsperiod. Genom att de känner 

styrka ifrån Gud och tycker att de får en hjälpande hand, istället för att se sjukdomen som ett 

straff från Gud gav det dem högre livskvalitet. Det kan då tolkas som att religionen spelar stor 

roll för både kvinnorna och deras makar. Gud är ett av deras sätt att hantera sjukdomen och 

genom tro och stöd ifrån Gud så ingav det tacksamhet hos både kvinnorna och deras makar. 

Det kan dock vara svårt för en sjuksköterska som inte har samma livsåskådning att förstå 

innebörden i att be eller innebörden i att Gud skulle spela en sådan stor roll i tillfrisknandet 

för kvinnor med muslimsk livsåskådning och deras anhöriga. Detta kan styrkas i den tidigare 

forskningen där sjuksköterskorna berättar att de kan uppleva det som svårt att tillgodose 

patienterna religiösa behov när patienterna exempelvis vill be (Huang, et al., 2009; Abudari 

et al., 2016). I Abudari et al. (2016) grundar sig denna svårighet i att sjuksköterskan inte 

förstår kulturen och det finns heller inte formell utbildning att tillgå för att lära sig det. Det 

syns därför återigen att sjuksköterskornas behov av att lära sig om andra kultur kan behövas. 
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Genom att sjuksköterskor förstår kulturen kan de också förstå varför religiösa behov kan vara 

viktiga inom vissa kulturer. 

6.2 Metoddiskussion  

Examensarbetets syfte var att beskriva kvinnor med muslimsk livsåskådnings upplevelse av 

att leva med bröstcancer. Kvalitativa artiklar valdes då det var kvinnornas upplevelse som 

skulle studeras. Genom att använda kvalitativa artiklar kunde en djupare förståelse för 

fenomenet uppnås (Friberg, 2012). En litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans 

(2002) användes i examensarbetet. En litteraturstudie med beskrivande syntes valdes då 

detta var lämpligt utifrån att det var kvinnors upplevelser som skulle beskrivas. En 

litteraturstudie med beskrivande syntes med fyra steg är följd. 

Trovärdighet är ett mått på kvalitativa studiers resultat, att studiens resultat ligger nära 

originalkällan och dess kontext och inte kommer från författarnas förförståelse (Polit & Beck, 

2017). En litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) som valts för arbetet 

upplevdes som svår för det var svårt att undvika tolkande och att hitta nyckelfynd som var 

textnära varandra. Det krävdes flera försök och omformuleringar innan datan analyserats 

korrekt. I resultatet framkom tre teman och sju subteman. I analysen finns styrkor och 

svagheter där svagheter i denna analys är att tolkande inte är helt oundvikligt samt att det 

kreativa försvinner då arbetet bygger på att vara beskrivande och textnära. Då alla studier är 

gjorda med en kvalitativ ansats som beskriver upplevelsen av ett fenomen och inte några 

mätbara data som i kvantitativa studier så kan det uppstå en viss tolkning även i och med 

detta. Med detta i åtanke så har personliga åsikter undvikits för att förförståelsen inte skulle 

kunna påverka examensarbetets resultat. Styrkan i vald metod är att det är tydliga steg hur 

analysen skall gå tillväga. Då en beskrivande syntes undviker tolkning och förförståelse 

valdes detta för att öka trovärdigheten i examensarbetet. Genom att alla pappersark med 

nyckelfynd numrerades med artikelns nummer så att vid behov kunna gå tillbaka till 

originalartikeln och se så att teman, subteman och nyckelfynden hängde ihop och hade en 

röd tråd ökar trovärdigheten på arbetet. Denna återkoppling har gjorts under hela processen 

med resultatskrivandet. Detta för att säkerställa att nyckelfyndet faktiskt stämmer överens 

med artiklarnas riktiga resultat. Då alla artiklarna var på engelska och översattes till svenska 

så kan en liten del tolkning skett. Genom en medvetenhet om detta och användning av 

lexikon samt en extra aktsamhet så bibehölls originaltexternas innebörder. Artiklarna lästes 

ett flertal gånger för att minimera författarnas förförståelse, så tolkningen av artiklarna skulle 

minimeras. En del av artiklarna i examensarbetet är skrivna av samma författare. Detta kan 

vrida resultatet så att resultatet blir mindre trovärdigt. Genom en medvetenhet om detta och 

genom att artiklarna från andra författare stödjer det de författare som varit mer på flera 

artiklar så kan dock resultatet ses som trovärdigt. Då examensarbetet är ett grupparbete och 

genom att två personer har deltagit så styrks trovärdigheten då det har funnits två personer 

som läst artiklarna, analyserat datan och som kunnat diskutera arbetet tillsammans. 

Artiklarna har individuellt lästs för att inte påverka varandra. Styrkor i att vara två personer 

är att, som tidigare beskrivet, öka trovärdigheten då det är två personer som läser artiklarna 
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samt analyserar dessa. En svaghet är att det lätt går att bli oense om vad som är av vikt i 

arbetet och det är lätt blir diskussioner då båda vill få sin vilja igenom.  

Giltigheten är en utvärdering av kvaliteten i kvalitativa studier. Hur sanningsenlig och 

trovärdigt data är analyserad samt hur välgrundad och noggrann studien är (Polit & Beck, 

2017). I sökandet utav artiklar användes databaserna CINAHL plus och PubMed. Dessa 

databaser användes då de har en vårdvetenskaplig och medicinsk inriktning vilket är en 

styrka. Att fler databaser inte användes kan ses som en svaghet i examensarbetet, då andra 

databaser kan haft artiklar som var av relevans för syftet. Genom de sökord som användes 

var av relevanta och genomtänkta samt att de artiklar som framkom från sökningarna vara av 

relevans för arbetets syfte ses de sökord som användes som en styrka då de var relevanta för 

syftet. Genom att använda svenska MESH och ta reda nya sökord samt att ta hjälp av en 

bibliotekaries erfarenhet i att söka i databaser öka vårt sökordsförråd ökar även arbetets 

giltighet. Giltigheten ökade i examensarbetet då nyckelfynden bestod av citat från deltagarna 

i artiklarna, inte från författarna av original artiklarnas tolkningar. Artiklarna skulle vara 

peer reviewed och det var de. Peer reviewed användes för att veta att artiklarna skulle vara 

granskade, vetenskapliga och objektiva. Artiklarna begränsades även till att endast innehålla 

kvinnor då det var kvinnors upplevelse inte mäns som ville studeras. Kvinnorna i artiklarna 

skulle identifiera sig som kvinnor med muslimsk livsåskådnings vilket kvinnorna i alla 

artiklarna gjorde. Detta för att det var arbetets syfte att undersöka kvinnor med muslimsk 

livsåskådnings upplevelse. Kvinnorna i artiklarna hade alla diagnostiserats med bröstcancer 

men var i olika stadier av sin sjukdom. Detta kan ses som en styrka och en svaghet. Som en 

styrka genom att hela livet beskrevs med bröstcancer från diagnos till tillfrisknande eller att 

cancern ansågs som obotlig. Genom att upplevelser från hela sjukdomsförloppet finns med 

kan det ses som en svaghet genom att känslorna från en kvinna som nyligen diagnostiseras 

kan skilja sig från en kvinna som fått beskedet att bröstcancern har metastaserats och att det 

inte går att behandla längre. Valet att inte ta med personer under 19 år i studien var för att 

det var vuxna kvinnor och inte barn som ville studeras. Genom kvalitetsgranskningen utifrån 

Friberg (2012) gjordes styrktes artiklarnas kvalitet då bara artiklar med hög kvalitet 

inkluderades. De inkluderade artiklarna var 12 stycken. Anledningen till att 12 artiklar valdes 

var för att få en högre giltighet i resultatet. Valet av att enbart använda 12 artiklar gjordes på 

grund av att arbetet gjordes inom en viss tidsram. Då ansågs mer än 12 artiklar vara för 

tidsmässigt krävande. Om fler artiklar hade valts in i arbetet hade analysen tagit längre tid 

och tiden hade kanske inte räckt till, vilket kunde lett till en sämre kvalitet på arbetet. En utav 

svagheterna är därmed att om antalet artiklar som svarade an på syftet hade varit fler så hade 

resultatet kunnat få en högre giltighet. Till detta syfte så medförde sökningen inte fler artiklar 

utan kostnad som svarade på syftet än dessa 12. En svaghet var att de artiklar som kostade 

pengar bortsågs ifrån, ifall dessa artiklar svarat på syftet kunde de ha ökat giltigheten. Alla 

artiklar inte kom från tidskrifter med en vårdvetenskaplig inriktning påverkar resultatets 

giltighet. Att dessa artiklar kom från tveksamma källor var det inget som reflekterades över 

under arbetets gång men kommer att tas i beaktning i framtida arbeten. 

Tillförlitlighet är tilliten till sanningen i datan och tolkningen av datan och huruvida resultat 

är hållbart över tiden och vid andra förhållanden (Polit & Beck, 2012) Genom att 

artikelsökningen begränsades till ett tio års intervall, 2007–2017 ökar tillförlitligheten i 

examensarbetet. Genom att artiklarna är så aktuella som möjligt begränsar det möjligheten 
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för att några större förändringar skett inom sjukvården eller inom den kulturella grupp som 

studeras i arbetet. Det hade varit ännu bättre om artiklarna varit ännu nyare men det fanns 

inte tillräckligt med artiklar för att tillgodose detta.  

 Då ett arbete har hög överförbarhet kan resultatet kan överföras till andra grupper och 

omgivningar (Polit & Beck, 2017). Artiklarna kommer från hela världen men kan ge en aning 

om hur kvinnor med muslimsk livsåskådning kan uppleva sitt liv med bröstcancer eftersom 

människor med muslimsk livsåskådning finns i Sverige. Överförbarheten kan även bekräftas 

genom att trots att artiklarna varit från flera länder har de haft liknande resultat. En svaghet 

är att alla människor inte är lika inom sin kultur och alla har olika synsätt detta bekräftas av 

Campinha-Bacotes (2002) som beskriver att det alltid är viktigt att se att en person inte är sin 

kultur och att varje människa är unik. En svaghet med detta examensarbete överförbarhet är 

att det är en kultur som undersöks. Att resultatet inte kan överföras till andra kulturella 

grupper. 

 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetets resultat har endast vetenskapliga studier som är peer reviewed använts. 

Detta för att garantera god kvalité i arbetet. Eftersom examensarbetet är beskrivande utifrån 

redan granskade kvalitativa artiklar så har inte ett godkännande utav en etisk kommitté 

behövts till detta arbete. Däremot är artiklarna kontrollerade så att dessa är etiskt godkända 

och att deltagarna gett sitt samtycke till studierna. Resultatet skall vara så trovärdigt som 

möjligt och inte bygga på hypoteser och påståenden kring fenomenet så är valet av artiklar 

utav vikt. De är noggrant utvalda utifrån kraven för vetenskaplig kvalitet (CODEX, 2016). Det 

är även, enligt CODEX (2017), förbjudet att plagiera och förfalska andras texter. Därför är 

arbetet skrivet med egna ord med undantag för citat i texterna. Dessa citat är hänvisade till 

ursprungskällan och enbart använda för att stärka resultatet. Undvikande av orederlighet 

genom att ta avstånd från fabricering och förfalskning har gjorts. Resultatet är heller inte 

vridet till fördel för att besvara syftet utan försökt att till möjligaste mån vara objektiva och 

bortse från förförståelse. Ett referenssystem har använts för att underlätta för läsaren att 

finna källorna till de referenser författarna använt. Detta referenssystem som använts är 

American Psychological Association (APA) manual 6 edition. Sandman och Kjellström (2013) 

menar på att ett referenssystem är av vikt för att undvika missförstånd och ange källor på ett 

korrekt sätt. 

7 SLUTSATSER 

Examensarbetet har sammanställt hur kvinnor med muslimsk livsåskådning kan uppleva sitt 

liv med bröstcancer. Resultatet visar att de kvinnorna upplever många olika känslor så som 
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oro och en overklighetskänsla. De upplever sig som ensamma då de saknar stöd. De som 

upplever att de får stöd från anhöriga och sjukvårdspersonal kan lättare acceptera sin 

sjukdom och känna hälsa. Gud var en viktig del av kvinnornas liv och kunde hjälpa dem att 

uppleva hoppfullhet i sitt liv med bröstcancer. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det saknas forskning på området som examensarbetet studerat, då det var svårt att hitta 

forskning som inte var skriven av samma författare. Förslag till vidare forskning är svenska 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter från andra kulturer. I examensarbetet 

framkom att det fanns mycket lite forskning om hur sjuksköterskor i Sverige upplever 

vårdandet av andra kulturer, det vore intressant att ta del av vad sjuksköterskor i Sverige 

upplever och jämföra med andra delar av världen. Även kvinnor med muslimsk livsåskådning 

i Sveriges upplevelse av att leva med bröstcancer. Detta då det vore intressant att se om deras 

upplevelser överensstämmer med examensarbetets eller inte. 
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familjemedlemmar var de två 
starkaste hanterings-
strategierna. Tron på Gud 
hjälpte kvinnorna att klara av 
diagnosen och behandlingen 
som krävs vid bröstcancer. 
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erfarenhet att 
hantera sin 
sjukdom. 

Banning, M., 
Hassan, M., Faisal, 
S., Hafeez, H./ 
Cultural 
interrelationships 
and the lived 
experience of 
Pakistani breast 
cancer patients 
 (2010) 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 

Syftet var att 
undersöka de 
faktorer som 
påverkade 
erfarenheten av 
bröstcancer i 
muslimska kvinnor 
i Pakistan 

Kvalitativ 
ansats, 
Semi-
strukturerade 
intervjuer, 
Tematisk analys, 
n: 36 
Urval: 
muslimska 
kvinnor. 

Resultatet visade att 
kvinnorna vände sig till en 
”religiös” person för att 
denne skulle be för kvinnan. 
Vissa kvinnor fick support 
från familjen medan andra av 
religiöst lärda personer som 
läste ur Koranen för dem för 
att underlätta deras känslor 
och personliga välmående. 

Cebeci, F., Yangin, 
H. B., Tekeli, A./ 
Life experiences of 
women with breast 
cancer in south 
western Turkey A 
qualitative study 
(2011) 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 

Syftet var att 
förklara kvinnors 
erfarenhet av att 
leva med 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
ansats, 
Semi-
strukturerade 
och djupgående 
intervjuer, 
Innehållsanalys, 
n: 8 
Urval: 
muslimska 
kvinnor. 

Resultatet visade att 
deltagarna uppgav att de fått 
fysiskt, känslomässigt och 
socialt stöd från sina familjer. 
Deltagarna uppgav att de 
hade upplevt 
sorg på grund av håravfall i 
samband med sin 
cancerbehandling och 
förlusten av sina bröst efter 
deras mastektomi. De 
uttryckte också att deras 
familjemedlemmar stödde 
dem under denna period. 
Kvinnor försökte bli friska 
och att hantera sjukdomen 
genom att dyrka i 
enlighet med den islamiska 
tron. 

Harandy, T. F., 
Ghofranipour, F., 
Montazeri, A., 
Annosheh, M., 
Bazargan, M., 
Mohammadi, E., 
Ahmadi, F., 
Niknami, S./ 
Muslim Breast 
Cancer Survivor 
Spirituality: Coping 
Strategy or Health 
Seeking Behavior 
Hindrance? (2009) 
Health Care for 
Women 
International 

Syftet var att 
undersöka de 
känslor och 
attityder om 
cancer, coping 
strategier och 
hälsobeteende efter 
diagnosen 
bröscancer 
 

Kvalitativ 
ansats, 
Djupgående 
semi-
strukturerade 
intervjuer, 
Kvalitativ 
analys, 
n: 39 
Urval: 
muslimska 
kvinnor. 
 

Resultatet visade att nästan 
alla kvinnor som deltog i 
studien talade om känslor av 
ångest, stress och ärftlighet 
efter bröstcancerdiagnosen. 
Som parallell till denna 
uppfattning så hade de också 
en stark förbindelse med 
Gud, såg cancern som Guds 
vilja. Samtidigt har de varit 
aktiva och deltagit i 
medicinsk behandling. 
 



 37  

Inan, F. Ş., 
Günüşen, N. P., 
Üstün, B./ 
Experiences of 
Newly Diagnosed 
Breast Cancer 
Patients in Turkey 
(2016) 
Journal of 
Transcultural 
Nursing 

Syftet var att 
förklara turkiska 
kvinnors 
erfarenheter under 
diagnostiserings 
fasen av 
bröstcancer. 

Kvalitativ ansats 
Djupgående 
semi-
strukturerade 
intervjuer, 
Fenomenologisk 
analys, 
n: 9 
Urval: 
muslimska 
kvinnor. 

Resultat visade att 
diagnostiseringen av 
bröstcancer var en 
påfrestande tid som påverkar 
alla aspekter av kvinnans liv. 
Fyra teman identifierades: 
möta diagnosen, osäkerhet, 
undvikande och hålla sig fast 
vid livet. 

lnan F., S. och 
Üstün, B./ 
Experiences of 
Turkish survivors of 
breast cancer: 
Neuman systems 
model perspective 
(2016)/ Japan 
Journal of Nursing 
Science 

Syftet var att 
förklarar Turkiska 
kvinnors 
erfarenheter av att 
ha överlevt 
bröstcancer i 
skenet av Neuman 
systems model. 

Kvalitativ 
ansats,  
Intervjuer, 
Beskrivande 
syntes från 
Neuman 
systems model, 
n: 14  
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor bör vara 
medvetna om vad kvinnorna 
som genomgår bröstcancer 
känner, både positiva och 
negativa variabler. Neuman 
systems model kan vid 
användning av 
sjuksköterskor öka 
effektiviteten av kvinnor som 
överlevt bröstcancers vård  

Joulaee, A., Joolaee, 
S., Kadivar, M., 
Hajibabaee, F.  / 
Living with breast 
cancer: Iranian 
women’s lived 
experiences (2012) 
International 
Nursing Review 

Syftet var att fånga 
innebörden av att 
leva med 
bröstcancer från 
det unika 
perspektivet 
genom levda 
erfarenheter från 
iranska kvinnor 
med bröstcancer. 

Kvalitativ 
ansats, 
Fenomenologisk 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
Selektiv 
tematisk analys, 
n: 13 
Urval: 
muslimska 
kvinnor. 

Resultatet visade att 
deltagarna erfarde att de 
kunde finna en ny sorts frihet 
och komfort av känslorna och 
att acceptera Guds vilja. Den 
visar också på att de kunde 
finna en närmare kontakt 
med Gud än innan. Den 
religiösa tron kunde hjälpa 
dem att samtycka till guds 
vilja och lättare anpassa sig 
till deras situation. 

Saati, H./ Saudi 
Arabian women’s 
experiences 
of breast cancer 
treatment (2013) 
Cancer Nursing 
Practice 

Syftet var att 
undersöka den 
kulturella ramen 
runt Saudi arabiska 
kvinnors 
erfarenheter av sin 
bröstcancerdiagnos 
och sin behandling.  
  

Kvalitativ 
ansats,  
Djupgående 
intervjuer med 
patienter och 
focusgrupper 
med 
sjuksköterskor, 
grounded 
theory,  
n: 60 patienter 
och 8 
sjuksköterskor, 
sex stycken 
grupper av 
patienter valdes 
ut för att stödja 
och verifiera 
teman 

Resultatet visade att 
kvinnornas tro på Allah 
stödde dem att hantera sin 
sjukdom och detta var 
specifikt för deras kultur.  
Sjuksköterskorna från andra 
kulturella bakgrunder kunde 
genom att visa empati, vara 
positiva i sin kommunikation 
och stödja patienterna i deras 
beslut om sin sjukdom. 
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Sadati, A. K., 
Lankarani, K.B., 
Gharibi, V., Fard, M. 
E., Ebrahimzadeh, 
N., Tahmasebi, S./ 
Religion as an 
Empowerment 
Context In the 
Narrative of Women 
with Breast Cancer 
(2015) 
Journal of Religion 
and Health 
 

Syftet var att 
utforska kvinnors 
meningsfulla 
uppfattning, 
semantiska 
förståelse och 
deras upplevelser 
av bröstcancer i ett 
religiöst 
sammanhang. 
 

Kvalitativ 
ansats, 
Berättande 
intervjuer, 
Tematisk analys, 
n: 8 
Urval: 
muslimska 
kvinnor. 
 

Resultatet visade att 
kvinnorna först går igenom 
en krisperiod, en period där 
de förbereder sig för att dö. 
De känner frustration, 
trötthet, hopplöshet. Fatalism 
är ordet som bäst beskriver 
detta stadie. Fatalism kan 
beskrivas som att alla 
händelser är förutbestämda 
och därför oundvikliga. 
Religionen har en mycket 
viktig roll för att tyda hopp 
och egenmakt. De försöker 
uppnå en ny mening till livet 
och döden baserat på 
religiösa kontexter och 
koncept. 
De försöker söka hjälp från 
Gud (Allah), Koranen, Imams 
och böner. De söker stöd från 
andra personer genom att be 
dem att be för dem. 
 

Taleghani, F., Yekta, 
Z. P., Nasrabadi, A. 
N., Käppeli, S./ 
Adjustment Process 
in Iranian Women 
With Breast Cancer 
(2008) 
Journal of Cancer 
Nursing 

Syftet var att 
undersöka 
patienternas 
erfarenheter och 
hur de interagerar 
med andra och 
tolkar sina 
erfarenheter vid 
anpassningen sig 
till sjukdomen. 

Kvalitativ 
ansats, 
Intervjuer och 
Observationer, 
Grounded 
theory, 
n: 45 
Urval: 
muslimska 
kvinnor. 

Resultatet visade att flertalet 
av de deltagande upplevde 
panik och att de förlorade 
kontrollen när de fick 
diagnosen. 
Ett av de viktigaste medlen 
för att hjälpa kvinnorna att 
konfrontera sin diagnos var 
den allsmäktige Guds makt. 
Deras tro, att de hittade en 
skicklig kirurg och stödet från 
sin make fick dem att känna 
att de ville kämpa för sitt liv. 
Att de försökte se positivt på 
sitt liv gav dem en ökad hälsa. 
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Kvalitetsgranskning, del 1 

 

Kvalitets-
granskning av 
valda artiklar 

Titel: 
Adjustment 
Process in 
Iranian Women 
With Breast 
Cancer 
 
Författare:   
Taleghani F, 
Yekta Z. P., 
Nasrabadi A. N., 
Käppeli S. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Cancer Nursing 
 
Årtal: 2008 

Titel: Coping 
with a diagnosis 
of breast cancer 
among Omani 
women 
 
Författare: 
Al-Azri, M. H., 
Al-Awisi, H., Al-
Rasbi, S., &  
Al-Moundhri, M. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Health 
Psychology 
 
Årtal: 2014 

Titel: Life 
experience of 
women with 
breast cancer 
in south 
western 
Turkey: A 
quialitative 
study 
 
Författare: 
Cebeci, F., 
Yangın, H. 
B., & Tekeli, 
A. 
 
Tidskrift: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Årtal: 2012 

Titel: 
Experiences of 
Newly 
Diagnosed 
Breast Cancer 
Patients in 
Turkey 
 
Författare: 
Inan, F. Ş., 
Günüşen, N. 
P., & Üstün, B. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Transcultural 
Nursing 
 
Årtal: 2016 

Titel: Religion as 
an 
Empowerment 
Context in the 
Narrative 
of Women with 
Breast Cancer 
 
Författare: 
Sadati, A. K., 
Lankarani, K.B., 
Gharibi, V., 
Fard, M. E., 
Ebrahimzadeh, 
N., Tahmasebi, 
S. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Religion and 
Health 
USA 
 
Årtal: 2015 

Titel: 
Religion and 
Spirituality 
in Coping 
with 
Advanced 
Breast 
Cancer: 
Perspectives 
from 
Malaysian 
Muslim 
Women 
 
Författare: 
Ahmad, F., 
Muhammad, 
M. B., 
Abdullah, A. 
A.  
 
Tidskrift: 
journal of 
religion and 
health USA 
 
Årtal: 2011 

Är problemet 
tydligt 
formulerat? 

JA JA JA JA JA JA 

Finns teoretiska 
utgångspunkter? 

JA JA JA JA JA JA 

Finns 
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Har datan 
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Hänger metod 
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utgångspunkter 

JA JA JA JA JA JA 
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ihop? 

Är resultatet 
relevant till 
syftet? 

JA JA JA JA JA JA 

Har författarna 
tolkat studiens 
resultat? 

JA JA JA JA JA JA 

Är argumenten 
relevanta? 
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Etiska 
resonemang? 
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Finns en metod-
diskussion? 
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Finns det en 
återkoppling till 
teoretiska 
antaganden? 
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Artiklarnas 
poäng 
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Kvalitatsgranskning, del 2 

Kvalitets-
granskning av 
artiklar 

Titel: 
Living with breast 
cancer: Iranian 
women’s lived 
experiences 
 
Författare: 
Joulaee, A., 
Joolaee, S., 
Kadivar, M., 
Hajibabaee, F.   
 
Tidskrift: 
International 
Nursing Review 
 
Årtal: 2012 

Titel: The 
Impact of 
Culture and 
Sociological 
and 
Psychological 
Issues on 
Muslim 
Patients With 
Breast Cancer in 
Pakistan 
 
Författare: 
Banning, M., 
Hafeez, H., 
Faisal, S., 
Hassan, M., 
Zafar, A. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Cancer Nursing 
 
Årtal: 2009 

Titel: 
Muslim Breast 
Cancer 
Survivor 
Spirituality: 
Coping 
Strategy or 
Health Seeking 
Behavior 
Hindrance? 
 
Författare: 
Harandy, T. F., 
Ghofranipour, 
F., Montazeri, 
A., Annosheh, 
M., Bazargan, 
M., 
Mohammadi, 
E., Ahmadi, F., 
Niknami, S.  
 
Tidskrift: 
Health Care 
for Women 
International 
 
Årtal:2009 

Titel: Cultural 
inter-
relationships 
and the lived 
experience of 
Pakistani breast 
cancerpatients 
 
Författare: 
Banning, M., 
Hassan, M., 
Faisal, S., 
Hafeez, H.  
 
Tidskrift: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Årtal: 2010 

Titel: 
Saudi 
Arabian 
women’s 
experiences 
of breast 
cancer 
treatment 
 
Författare: 
Saati, H. 
 
Tidskrift: 
Cancer 
nursing 
practice 
 
Årtal: 2013 

Titel: 
Experiences 
of Turkish 
survivors of 
breast 
cancer: 
Neuman 
systems 
model 
perspective 
 
Författare: 
Inan, S. F. & 
Üstün, B. 
 
Tidskrift: 
Japan 
Journal of 
Nursing 
Science 
 
Årtal: 2016 
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