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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i 
Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att 
vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand 
om kvinnorna. Syfte: Var att beskriva kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt Evans analysmodell. 
Resultat: Det första temat som framkom var ett förändrat liv med subteman att leva med en 
förändrad kropp och att uppleva oro. Det andra temat som framkom var vikten av stöd från 
omgivningen och det innehöll subteman att få stöd av kvinnor med bröstcancer, upplevelser 
av stöd från närstående, behov av stöd från sjukvårdspersonalen samt upplevelser av stöd 
från religionen. 
Slutsats: Kvinnorna upplevde kroppsförändringar som begränsade deras möjligheter i 
tillvaron. Kvinnorna upplevde även oro över framtiden. Kvinnorna fick mer kunskap om 
bröstcancern när de mötte andra som befann sig i samma situation. Kvinnorna hade både 
positiva och negativa erfarenheter av stödet de fick från sina närstående och 
sjukvårdspersonalen. Vissa av kvinnorna upplevde även att religionen gav de hopp och styrka 
att fortsätta kämpa med sina liv. 
Nyckelord: Begränsningar, bröstcancer, närstående, sjuksköterskor, stöd, upplevelser 

  



ABSTRACT  

Background: Breast Cancer is one of the most common forms of cancer that affects woman 
in Sweden. Nurses without an oncological education experienced difficulties caring for 
women with breast cancer. Relatives to women with breast cancer experienced a great 
responsibility to take care of the women´s. 
Purpose: To describe women's experience of living with breast cancer. 
Method: A qualitative literature review with a descriptive synthesis according to Evans 
method of analysis. 
Result: The first theme that occurred was a changed life with the subthemes living with a 
changed body and experience concern. The second theme that occurred was importance of 
getting support from the environment and with the subthemes to get support from women 
with breastcancer, experience of support from relatives, the need of support from healthcare 
professionals and experiences of support from religion.  
Conclusion: The women experienced changes within their bodies that limited their 
opportunities in life. The women also experienced concerns about the future. Meeting other 
women and gave the women more knowledge about breast cancer. The women had both 
positive and negative experiences of the support they received from their relatives and the 
healthcare professional. They also felt that religion gave them hope and strength to continue 
to fight with their lives. 
Keyword: Breastcancer, experience, limitations, nurse ,relatives, support 
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1   INLEDNING  

Idag är bröstcancer den vanligaste typen av cancersjukdomar, som drabbar kvinnor i Sverige. 
Omkring tjugo kvinnor diagnostiseras dagligen. Totalt drabbas varje år 9400 kvinnor av 
bröstcancer i Sverige. Sjukdomen drabbar främst kvinnor i medelåldern och uppåt i åldrarna. 
Intresseområdet valdes utifrån de förslag som presenterades av Mälardalens högskola. 
Förslaget var att beskriva patientens vård inom somatisk vård och vi valde att inrikta oss på 
patienternas upplevelser av bröstcancer. Ämnet intresserar oss då vi båda har anhöriga som 
drabbats av sjukdomen och har vårdat patienter med bröstcancer. I samband med dessa 
kontakter har vi erfarit att stödet för dessa patienter inom sjukvården brister. Orsaken 
tillskriver vi brist på tid hos vårdpersonalen, som tvingas fokusera mer på behandlingen av 
sjukdomen och därför får betydligt mindre tid till att stötta, trösta och råda patienterna. Det 
är viktigt att utöka kunskapen om hur sjuksköterskor på bästa sättet kan bemöta samt vårda 
kvinnor med bröstcancer. Eftersom sjuksköterskor är de personer som mest frekventa 
kommer i kontakt med denna typ av patienter, får större kunskap om patienternas 
upplevelser av bröstcancer och därmed kan hjälpa dem och skapa bättre förutsättningar för 
dessa patienter. Med en ökad kunskap om kvinnornas upplevelser kan man underlätta 
omvårdnaden för patienten, då patienternas tillfrisknandeprocess påverkas av deras 
välbefinnande För att kunna lindra patienternas lidande och främja deras hälsa är det viktigt 
att kunna samverka med deras inre värld och kunna få en ökad förståelse för hur de upplever 
bröstcancern från att diagnosen ställs till att de blir friskförklarade. 

2   BAKGRUND  

I bakgrunden redogörs definitioner, medicinsk fakta om bröstcancer, symtom, biverkningar 
samt behandlingar av bröstcancer för att ge en djupare förståelse och en helhetsbild om vad 
bröstcancer innebär. Tidigare forskning kommer att fokusera på sjuksköterskan och på 
närståendes perspektiv. Lagar och styrdokument kommer att presenteras. Här presenteras 
även Katie Erikssons teoretiska perspektiv, som kan bidra med en djupare förståelse till 
cancerdrabbade kvinnors upplevelser. Bakgrunden innehåller även en problemformulering. 
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2.1   Definitioner  av  begrepp  
Under detta avsnitt kommer begreppet närstående och sjukvårdspersonal att definieras 
eftersom det är begrepp som är återkommande i examensarbetet.  

2.1.1   Närstående  

Begreppet närstående definieras i första hand som familj eller andra nära anhöriga. Med 
närstående menas make, föräldrar, barn, syskon, sammanboende eller nära vän 
(Socialstyrelsen, 2019). 

2.1.2   Sjukvårdspersonal  

Begreppet sjukvårdspersonal definieras som en person eller personer som i sitt yrke utför 
hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2007). Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal ska 
genomföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla som är i tjänst 
inom hälso- och sjukvården ska ha ett yrkeskunnande för att ge patienterna en kvalificerad 
och omsorgsfull vård (Wikström, 2012). 

2.2   Medicinsk  fakta  om  bröstcancer  
Kroppen består av miljarder små celler med olika uppgifter och funktioner. När en cell dör 
bildas en ny cell genom att det sker en celldelning. Denna celldelning måste gå rätt till, på så 
vis att ett antal gener i cellen bestämmer när det är dags att sluta dela sig. När det sker 
rubbningar i denna delning eller då fel signaler ges och delningen inte hämmas uppstår 
cancer. Det kan ta fem till tjugo år innan man upptäcker tumören (Linton, 2013). Alla 
tumörer kan inte växa igenom till andra vävnader utan de stannar kvar. Dessa tumörer kallas 
godartade eller benigna tumörer. Däremot kan elakartade tumörer sprida sig vidare till andra 
vävnader och nya ställen i kroppen genom att ta sig in i blod - och lymfkärl, dessa tumörer 
kallas maligna tumörer (Socialstyrelsen, 2013). När en cancerdrabbad cell etablerar sig i en 
annan vävnad kallas det en metastas. Bröstcancer delas in i olika kategorier utifrån varpå 
bröstet den sitter. Den cancern som sitter i mjölkgångarna eller i mjölkkörteln kallas 
karcinom. Den andra typen av bröstcancer uppstår i bröstens bindväv mellan mjölkkörtlarna. 
(Järhult & Offenbartl, 2006). 

2.2.1   Symtom,  biverkningar  och  behandlingar  vid  bröstcancer  

Planck och Palmgren (2016) beskriver att de symtom som uppstår vid bröstcancer kan vara 
knöl i bröstet, indragning av bröstvårtan, hudförtjockning, eksem och vattnig vätska från 
bröstvårtan. Behandlingar som är aktuella vid bröstcancer är operationer i bröstet, 
strålbehandlingar, antihormonella och cytostatika behandlingar. Operationerna i bröstet kan 
antigen ske genom att hela eller en del av bröstet opereras bort. Behandlingen går ut på att 
tumören opereras bort från bröstet. Strålbehandling ges mot resterande bröstvävnad efter en 
bröstbevarande kirurgi. De olika biverkningarna är svullnad i den strålbehandlade delen, 
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trötthet, illamående, hud och slemhinnereaktioner (Planck & Palmgren, 2016). 
Antihormonell behandling är en hormonsänkande behandling som ges i tablettform. Denna 
behandling kan ge biverkningar såsom ledvärk, stelhet och sköra slemhinnor. Cytostatika är 
en behandling som ges i form av infusion då tumören är mer aggressiv (Bäcklund, Sandberg 
& Åhsberg, 2016). Cytostatikas biverkningar är illamående, trötthet, håravfall, men 
behandlingen påverkade också slemhinnorna i mun, svalg och magtarmkanalen (Planck & 
Palmgren, 2016). 

2.3   Tidigare  forskning  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
en patient med bröstcancer samt närståendes upplevelser av att leva med en nära med 
bröstcancer. 

2.3.1   Sjuksköterskors  upplevelser  av  att  vårda  en  patient  med  bröstcancer  

Sjuksköterskor ansåg att det är viktigt att sjuksköterskorna har social kompetens och kan ta 
sig tid till att lyssna på patienten samt ha förmåga att känna empati med patienterna. På så 
sätt skapades en vårdande relation med tillit och förtroende från patienterna, som då 
upplevde en känsla av engagemang från sjuksköterskan, vilket i sin tur ledde till att 
patienternas förväntningar tillfredsställdes (Kiefts, Brouwers, Franckes & Delnoijs, 2014). 
I en annan studie av Chang och Park (2013) framkom att sjuksköterskorna ansåg att de hade 
unika erfarenheter och kompetenser för att bemöta kvinnor med bröstcancer och de menade 
att en viktig strategi var att ha en nära relation till kvinnorna, där de framhåller att de förstår 
kvinnornas känslor och kan förmedla trygghet. Cirillo, Silva, Fuly och Moreira (2016) 
beskriver i sin undersökning att många sjuksköterskor upplevde en tidspress vid att vårda 
kvinnor med bröstcancer, eftersom de kände att de behövde prioritera vårdinsatserna. Därför 
förklarade sjuksköterskorna att de ständigt kämpade för att göra det bästa möjliga under den 
begränsade tid de hade till förfogande för varje patient. Enligt Maree och Mulonda (2016) 
framkom det att de sjuksköterskor som inte hade en onkologisk utbildning tyckte att det var 
svårt och jobbigt att vårda bröstcancer diagnostiserade kvinnor på grund av den saknade 
kunskapen. Sjuksköterskor kände sig stressade och blev osäkra, eftersom de inte kunde 
förlita sig på sin egen kompetens och kunskap inom området och de menade att vården av 
patienter med bröstcancer skulle underlättas om de hade utbildning inom onkologi. De 
specialistutbildade sjuksköterskorna i onkologi ansåg att det var mycket krävande och att det 
ökade deras arbetsbelastning, att de måste ta över ansvaret för de sjuksköterskor, som 
saknade utbildningen. Sjuksköterskor som inte hade en utbildning inom onokologi, såg helt 
annorlunda på problemet och menade att de fick möjligheter till att utvecklas och förvärva de 
saknade kunskaperna vid vårdande av patienter med bröstcancer och ansåg därför att det 
goda de utförde övervägde det dåliga. Dessa sjuksköterskor upplevde också att de gjorde en 
markant skillnad hos de bröstcancersjuka patienterna då sjuksköterskor upplevde att ångest 
minskades, smärtan lindrades och hoppet utvecklades bland dessa kvinnor. I ytterligare en 
undersökning som utfördes av Klevos m.fl. (2017) framkom det som sjuksköterskor är allra 
viktigaste i vården av bröstcancerpatienter, nämligen tydlighet, kontinuitet och 
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kommunikation. Sjuksköterskor påtalade att det var viktigt att i god tid informera patienten 
om vilka behandlingar som ingår och hur dessa utförs och därför menade de att det behövdes 
fler samtal och diskussioner för att patienten skulle helt och fullt förstå sin diagnos och sin 
behandling. De poängterade också att det är betydelsefullt att veta att det kan vara svårt för 
patienterna att förstå medicinska termer (Klevos m.fl., 2017). 

2.3.2   Närståendes  upplevelser  av  att  ha  en  familjemedlem  med  bröstcancer  

Att ha en närstående som fått diagnosen bröstcancer kan i många fall vara oroväckande. De 
närstående som vårdar patienten i hemmet kände sig förvirrade och hade svårt för att leva 
upp till det nya ansvaret, eftersom de inte kände sig redo för uppgiften inte minst på grund av 
bristande kunskap om sjukdomen. Samtidigt upplevde de att de inte hade tid att vara osäkra, 
utan måste ta tag i situationen, trots att de ansåg sig inte ha fått adekvat information. Flera 
av närstående upplevde ångest och hjälplöshet samt någon form av identitetskris och hade 
svårt för att få kontroll över och bemästra situationen. Några av de närstående vittnade om 
hur svårt det var att ta itu med de nya svåra uppgifterna, eftersom de kände sig otillräckliga 
att utföra viss omvårdnad. Dessutom är missuppfattningen om att cancer är obotlig vanlig 
och därför väckte beskeden en om sjukdomen stor oro och stor sorg hos de närstående. 
Denna missuppfattning skulle enligt de närstående lätt kunna åtgärdas om vårdpersonalen 
tog sig tid till att informera de anhöriga (Ghasemabdis, Taleghanis, Yousefys & Kohans, 
2016). I en annan undersökning av Stiffler, Barada, Hosei och Haase, (2008); Zahlis och 
Lewis (2010) framkommer det att flera av närstående blev chockade och hade svårt att 
acceptera diagnosen, men att de också överväldigades av insikten om att deras närstående 
var allvarligt sjuk. Flera av dessa närstående upplevde en stor förändring i vardagen och de 
ansåg att bröstcancerdiagnosen inte bara påverkade den diagnostiserade utan även dem 
själva. Närstående ansåg också att de fått en tung börda då de kände sig skyldiga att ta ansvar 
för vården av de sjuke och skydda hen från upprörande emotionella upplevelser samt ta hand 
om hushållssysslorna. Närstående beskrev den nya situationen som en sorts förlust, då de 
inte, som tidigare kunna räkna med den sjukes medverkan i deras vardagliga aktiviteter. De 
närstående avsatte dagligen en tid för att visa kvinnorna ömhet och försöka uppmuntra samt 
stötta den sjuke. Samtidigt kände makarna enligt Nasiri, Taleghani och Irajpour (2015) en 
stark oro för att behandlingen skulle misslyckas och att de då skulle mista sina fruar. Ett 
annat problem som togs upp i denna studie var att de närstående fick bekymmer med att 
klara av sitt arbete, då mycket tid krävdes för att vårda och stötta de sjuka samt vara 
närvarande vid behandlingarna. I värsta fall påverkade det familjens ekonomi negativt. 
Enligt Harrow, Wells, Barbour och Cable (2008) framkom det att makarna upplevde att det 
var viktigt att använda olika strategier för att minimera effekten av bröstcancer i deras 
relationer. Den vanligaste strategin var att hålla ett positivt tankesätt även om det krävdes att 
dölja sina genuina känslor. Detta kunde exempelvis innebära att makarna uppmuntrade sina 
fruar till att tro på något som de själva inte var säkra på. 
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2.4   Sjuksköterskans  ansvar  
Svensk sjuksköterskeförening (2017) syftar till att vägleda och samla sjuksköterskor till ett 
kollektivt förhållningssätt för att utöka kompetensen i deras profession. Det fokuseras på fyra 
centrala ansvarsområden och dessa är, att befrämja hälsa, att förebygga sjukdom, att återfå 
hälsa samt att lindra lidandet. Betydelsefullt är även att vården grunda sig på respekt för 
patientens autonomi, självbestämmande, integritet och värdighet. I arbetet ska det ingå sex 
kärnkompetenser och dessa är personcentrerad vård, evidensbaserad vård, team samverkan, 
förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, ledarskap, pedagogiska insatser i 
omvårdnadsarbete samt säker vård och informatik.  En legitimerad sjuksköterska ska arbeta 
utifrån personcentrerad vård så att patientens och närståendes värdighet och integritet 
beaktas, bekräftas och förstås. Sjuksköterskan ska se patienterna och deras familj som 
individer med individuella behov, åsikter, resurser och förväntningar. En legitimerad 
sjuksköterska ansvarar och fattar egna beslut beträffande hälsoproblem och sjukdomar för 
att uppnå patientens tillfrisknande. All vård som ges ska grunda sig på respekt. 
Sjuksköterskan ansvarar även för att ge information och undervisa patienter samt närstående 
för att främja hälsa och förebygga ohälsa (Sjuksköterskeföreningen, 2017). 

2.5   Lagar  
Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) skall vård ges på ett respektfullt sätt 
samt finnas till för alla. Vården ska också ta hänsyn till patientens autonomi och integritet. 
Vården arbeta för att förhindra ohälsa och tillgodose patienternas behov, kontinuitet och 
säkerhet. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) har som intention att främja en hög 
patientsäkerhet samt att förebygga vårdskador. Vårdskada innebär lidande, kroppsligt och 
psykiskt skada eller sjukdom som kunnat undvikas av hälso-och sjukvården om rätt åtgärder 
hade vidtagits. Patientlagen (SFS, 2014:821) handlar om patientens rätt att få information 
om sitt hälsotillstånd samt information om vad för vård, undersökningar samt vilka olika 
behandlingar och som finns. Patienten har även rätt till att få ta del av information kring 
risker som kan uppstå vid komplikationer och biverkningar samt hur sjukdom eller skada 
kan förebyggas. 

2.6   Vårdvetenskapligt  teoretiskt  perspektiv  
Eriksson (2015) är det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet som kommer att tillämpas 
inom detta examensarbete för att djupare förstå bröstcancer diagnosticerade kvinnors 
upplevelser. Erikssons (2015) teori handlar om betydelsen av hälsa, lidande och vårdande 
som nedan kommer presenteras. 

2.6.1   Hälsa  

Enligt Eriksson (1984) är hälsa ett begrepp som beskrivs som ett fenomen som är en del av 
människolivet. Hälsa är ett tillstånd i livet där man upplever sundhet, friskhet och ett andligt, 
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kroppsligt, fysiskt och själsligt välbefinnande. Detta tillstånd beskrivs enligt Eriksson som 
icke statisk utan är i förändring och i ständig utveckling.  Sundhet är ett stadium då 
människan upplever en psykisk friskhet och har en livsstil där hälsan främjas. Friskhet 
uppträder då kroppen i sig och kroppens alla organ uppfyller sina funktioner, nämligen då 
människan har en frånvaro av sjukdom. Välbefinnande beror dock inte på 
människokroppens funktion utan är en personlig upplevelse av hur människan upplever sin 
situation. Människan kan känna ett starkt välbefinnande trots närvaro av sjukdom. Frånvaro 
eller närvaro av hälsa kan upplevas i olika dimensioner av alla människor. Hälsa innefattar 
tro, hopp och kärlek som förknippas med varandra genom tro är hälsans grundsubstans, 
hoppet leder hälsans väg och utan kärlek kan hälsan inte formas. Eriksson (2014) beskriver 
att människan är hälsa, en människa kan inte ge hälsa till en annan människa, men hon kan 
hjälpa en annan människa i att vara hälsa. Hälsa innebär människans bild av sig själv. Att ha 
god hälsa innebär att vara fullödig och att uppleva sig som en hel människa. Det innebär att 
människan upplever sig som en unik varelse med respekt för sitt eget liv. Att uppleva sig hel 
innebär även att människan upplever sig helig genom att ha förbindelse till sin innersta 
kärna och sin andlighet. Hälsa ses som rörelse där flera faktorer interagerar. Hälsa är relativ 
och upplevs olika hos varje individ. Hälsan ses som en helhet där helheten avgör människans 
erfarenhet av att ha välbefinnande.  

2.6.2   Vårdande  

Vårdande definieras som delande. Delande förutsätter en helhet och att vara hel innebär att 
kunna dela. Delande innebär delaktighet som ses i mötet mellan två människor nämligen 
vårdare och patient. Vårdande är någonting som alltid existerat och som är naturligt 
mänskligt. Det är en kärleksgärning där vårdaren bekräftar den andra människans existens. 

Vårdande innefattar tre begrepp att ansa, leka och lära. Ansning ses som en viktig aspekt av 
vårdande. Ansning kännetecknas av beröring, värme, närhet och ger uttryck för kamratskap, 
att göra gott för en annan människa. Leken är en essentiell aspekt i vårdandet och är ett 
medel för att uppnå hälsa. Leken ger uttrycks för önskningar och lust. Lärande innebär en 
beständig utveckling som har olika syfte, innebörd och mål (Eriksson, 2015).Vårdande 
handlar om att visa vägen med det menas att vara en vägvisare för den andra som känner 
igen vägen och de olika möjligheterna. Vägledaren ställer upp krav på de olika möjligheterna 
utan att göra valen för den andra. Att vägleda någon innebär att vandra med och finns där för 
den andra ifall den andra behöver stöd. Vägledaren beaktas som stöd i den andras sökande 
fram tills det är objektet för ens begär (Eriksson, 1987). 

2.6.3   Lidande  

Enligt Eriksson (2015) har begreppet lidande tappat sin ursprungliga innebörd. Fram till 
1920 innebar begreppet lidande ett kval, en plåga och en smärta. Detta begrepp har idag fått 
en annan betydelse, då det har både en positiv och en negativ dimension. Lidandet behöver 
inte alltid förknippas med smärta. Människan kan lida utan att behöva uppleva smärta. 
Lidandet kan se olika ut. Det kan ses som en passion, en frestelse eller som ett döende. Det 
kan även uppstå en oförmåga att lida. Att ha en passion i sitt lidande kan innebära att 
människan gör sitt lidande eller den hopplösa situationen till ett uthärdligt lidande genom en 
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lidelse - en passion. Lidelsen brukar ofta uttryckas med hjälp av exempelvis musik och konst. 
Lidandet - som en frestelse – uppstår då människan inte kan motstås de frestelser som leder 
till lidande. Hon väljer alltså lidandet för den korta stund av njutning som hon inte kunde 
motstå. Lidandet kan även ses om ett döende där lidandet liknar en dödskamp. En sorg 
uppstår i det vi förlorat eller håller på att förlora. Hela människan utrotas av sorg, 
hopplöshet, ensamhet, skuld och heder. Att inte kunna lida som människa innebär ett 
lidande i sig. Det finns en grund attityd i lidandet som ofta förväntas att uttryckas när en 
människa har smärta eller haft en olycka och när dessa uttryck inte ges kan en besvikelse 
uppstå bland andra. Det finns tre lidandeformer. Dessa tre är vårdlidande, livslidande och 
sjukdomslidande. Vårdlidande är det lidande som beskrivs som ett onödigt lidande, eftersom 
det uppstår när vården uteblir eller när vårdaren bidrar till lidande genom att inte bemöta 
patienten på ett värdigt och korrekt sätt. Livslidande beskrivs som den plåga en människa 
kan uppleva på grund av hur hen upplever sitt liv, sin verklighet eller sin syn på sig själv. 
Denna form av lidande är sällan kopplad till fysisk smärta. Den tredje lidandeformen är 
sjukdomslidande som endast drabbar sjuka människor eftersom den är kopplad till smärta i 
samband med en sjukdom eller en behandling (Eriksson, 2015). 

2.7   Problemformulering  

Bröstcancer är en vanlig cancerform som drabbar många kvinnor i Sverige. Varje år 
insjuknar 9400 kvinnor. Bröstcancer diagnosticerade patienter genomgår olika behandlingar 
såsom mastektomi, operation av en del av bröstet, strålbehandlingar, 
cytostatikabehandlingar och antihormonella behandlingar, vilka ofta medför olika 
biverkningar som kan förknippas med lidande. Sjukdomslidande uppstår i samband med 
smärta och behandlingar vilket dessa kvinnor genomgår. Tidigare forskning har visat att 
närstående upplever att det är oroväckande att ha en nära med bröstcancer. Närstående 
upplever att det är svårt att leva upp till det nya ansvaret eftersom de inte kände sig redo för 
uppgiften. Bröstcancer påverkar inte bara kvinnorna utan även de närstående som ofta anser 
att de saknar information och kunskap i hur de ska stötta kvinnorna. Sjuksköterskor ansvarar 
för att se till att patienten och närstående är delaktiga i vårdandet genom att ge information 
och undervisning. Sjuksköterskan ansvarar för att förebygga ohälsa och sjukdom samt lindra 
lidande, men då tidigare forskning visar på att sjuksköterskor som saknar en onkologisk 
utbildning upplever att denna brist försvårar deras förmåga att vårda patienten. För att 
kunna ge dessa patienter den rätta vården krävs det att sjuksköterskan utgår från ett 
holistiskt synsätt eftersom det är essentiellt att förstå patienternas upplevelser samt 
livssituation. Det är även viktigt att lyfta fram patientens upplevelser de eventuella 
förändringar i livet som sjukdomen kan orsaka. Därför är det betydelsefullt att öka 
kunskaperna om kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer.  
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3   SYFTE  

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

4   METOD  

I detta examensarbete används en kvalitativ forskningsansats och den valda metoden är en 
systematisk litteraturstudie. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att den bygger på 
att skapa en syntes av data utifrån tidigare empiriska studier. Systematisk litteraturstudie 
inriktar sig på aktuell forskning inom det valda området. En premiss för att skriva en 
systematisk litteraturstudie är att det finns tillräckligt med undersökningar av god kvalitet 
(Forsberg & Wengström, 2016). Den här metoden valdes eftersom den ansågs vara lämplig 
och relevant för examensarbetet syftet. Kvalitativa metoder fokuserar på att studera hur 
människan upplever olika fenomen (Henricson & Billhult, 2017). Enligt Friberg (2012) är den 
kvalitativa studiedesignen lämpligast för att studera, bilda en ökad förståelse och få en 
djupare inblick av människors upplevelser, vilket är syftet med detta examensarbete. Evans 
(2002) analysmodell har valts för att analysera de valda vårdvetenskapliga artiklarna med en 
beskrivande syntes. Denna analysmodell syftar till att beskriva vad som rapporterats i 
resultatet av olika kvalitativa forskningar för att få fram ett nytt sammanhang. Den 
beskrivande syntesen handlar om att beskriva den levda erfarenheten i vardagen (Polit & 
Beck, 2012). 

4.1   Urval  och  datainsamling  
Urval och datainsamling skedde genom sökningar på tre olika databaser. Dessa databaser var 
Cinahl, Ebscohost och Pubmed. Sökningarna gjordes genom att söka på databaserna i 
Mälardalens högskola. Att söka i olika databaser utökade utbudet av material som ingick i 
examensarbetet. Enligt Evans analysmodell (2002) innefattar det första steget att söka flera 
lämpliga studier och ska finnas med i inklusionkriterierna.  För att hitta rätt material som 
besvarar examensarbetets syfte användes sökord utifrån inklusionskriterier och 
exklusionskriterierna. Inklusionskriterierna innefattade kvalitativa, vårdvetenskapliga 
artiklar som var skrivna på engelska. Artiklarna utgick ifrån kvinnornas perspektiv. Endast 
artiklar publicerade mellan 2008 till 2018 beaktades. Inklusionskriterierna var även att utgå 
från artiklar som beskrev kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer. Det hade ingen 
betydelse i vilken stadie av bröstcancern kvinnorna befann sig i. Exklusionskriterierna var 
alla artiklar som inte handlade om kvinnor, alla artiklar med medicinsk utgångspunkt samt 
artiklar som redovisade kvantitativa forskningsresultat uteslöts vid sökningarna, eftersom de 
inte besvarade examensarbetets syfte. Avgränsningar som valdes till på samtliga artiklar var 
“Full text” “Peer reviewed” och på en av artiklarna gjordes ytterligare en avgränsning med 
”academic journal”. Sökorden som användes var: Women, experience, breastcancer, coping, 
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neoplasms och living. En boolesk söklogik tillämpades för få en utökad sökning genom att 
kombinera AND mellan sökorden för att koppla ihop två termer (Östlundh, 2012). Sökorden 
som användes kombinerades med AND som exempelvis breast neoplasms AND cancer 
patient AND experience spirituality. Övriga sökord hänvisas till i Bilaga A, där det beskrivs 
vilka sökord som användes, antal träffar av artiklar och avgränsningarna som gjordes vid 
sökningarna. Sammanlagt gav sökningarna 194 träffar på vårdvetenskapliga artiklar. 125 
artiklar exkluderas. Motivet var att vid varje sökning som implementerades kunna hitta 
reportage som resulterar i att flera artiklar beskriver andra perspektiv än examensarbetets 
syfte, som är kvinnornas upplevelse av att leva med bröstcancer. Sökningen resulterade även 
i att flera artiklar beskrev andra sjukdomar än bröstcancer, som exempelvis lungcancer vilket 
ledde till att artiklarna exkluderades. Därefter gjordes två urval. Det första urvalet var att läsa 
69 artiklars abstracts för att se om dessa artiklar var relevanta för examensarbetets syfte. 
Bland de 69 artiklarna valdes 21 relevanta vårdvetenskapliga artiklar ut. Det andra urvalet 
var att läsa dessa 21 artiklar i sin helhet, för att säkerställa att artiklarna uppfyllde 
inklusionskriterierna och svarade på syftet. Elva artiklar uppfyllde inte inklusionskriterierna 
och exkluderades därför. Kvar blev tio vårdvetenskapliga artiklar, vilket uppfyllde 
inklusionskriterierna. Dessa tio artiklar kvalitet granskades enligt Fribergs (2012) 
granskningsmall, se Bilaga B. Kvalitetsgranskningen omformulerades till tolv ja och nej 
frågor. Friberg (2012) granskningsmall består av 14 frågor, varav två handlar om dels 
huruvida metoden och den teoretiska utgångspunkten hör ihop och dels om huruvida det 
sker en återkoppling till det teoretiska antagandet. Dessa frågor valdes bort eftersom de var 
irrelevanta för examensarbetet.  Ett ja gav en poäng. 1-4 poäng ansågs vara låg kvalitet, 5-8 
poäng ansågs vara medel kvalitet och 9-12 poäng ansågs vara hög kvalitet. Samtliga tio 
vårdvetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades uppfyllde en hög kvalitet och gick vidare 
för analys. Sedan sammanfördes artiklarna i en artikelmatris, Artikelmatrisen redovisar 
syftet, metoden och resultatet av samtliga valda artiklar för att få en övergripande inblick, se 
Bilaga C. 

4.2   Genomförande  och  analys  
Analysen av kvalitativ data med beskrivande syntes följde Evans analysmodell (2002) i fyra 
steg. Det andra steget handlar om att identifiera nyckelfynd genom att noggrant läsa samtliga 
valda artiklar ett flertal gånger för att få en helhetssyn och en djupare förståelse (Evans, 
2002). Alla nyckelfynd markerades med en markeringspenna som sedan skrevs ned i ett 
Word dokument. Nyckelfynden skrevs ned i Word dokumentet på originalspråket för att 
minimera risken för feltolkningar vid översättning. För att urskilja nyckelfynden markerades 
artiklarnas titel under varje nyckelfynd. I det tredje steget ska nyckelfynden kategoriseras i 
olika teman och subteman, där enligt Evans (2002) skillnader och likheter mellan artiklarna 
identifierades för att få fram liknande nyckelfynd, som sedan bildar teman och subteman. 
Liknande nyckelfynd med samma innebörd bildade teman. Att gruppera nyckelfynden 
utifrån skillnader och likheter i nyckelfynden bildades subteman . Genom att läsa 
nyckelfynden ett antal gånger granskades att dessa hamnat under rätt gruppering. Det första 
temat heter, ett förändrat liv och det andra temat heter stöd. Under varje tema formuleras 
olika subteman och under temat ett förändrat liv framkom subteman som berörde 
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upplevelser av att leva med en förändrad kropp och att uppleva oro. Under temat vikten av 
att få stöd från omgivningen framkom subtemans upplevelser som handlade om att få stöd av 
kvinnor med bröstcancer, upplevelse av stöd från närstående, behov av stöd från 
sjukvårdspersonalen samt upplevelser av stöd från religion. Exempel på nyckelfynd, teman 
och subteman redovisas i tabell 1. 
Enligt Evans (2002) innefattar det fjärde steget att beskriva fenomenet genom att presentera 
de nyckelfynd, teman och subteman som framkommit och som refereras i original studierna. 
För att skapa god transparens användes rikligt med citat i texten. Teman och subteman 
presenterade sedan i en löpande text med teman som rubriker och subteman som 
underrubriker i resultatdelen.  
 
 
 
 
 
Tabell 1 exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

  
 

NYCKELFYND 

 

TEMA 

 

SUBTEMA 

 

“When I saw my hair falling, it was very painful, 
at that moment I didn’t even think about the 
disease, the only thing in my mind was the hair I 
was losing.” (Almeida, Comassetto , Alves, Santos, 
Silva & Trezzaet, 2015  s. 436). 
 
“I feel that so much has changed. I can’t do 
housework...not bake or vacuum and heavy jobs, 
well...not really heavy, but I still can’t do them” 
(Larsson, Jönsson, Olsson, Gard & Johansson, 
2008, s. 425). 
 
 
“I wonder daily has the cancer spread. The 
furthest i can think is the coming weekend and 
month. I don't make long-term plans” (Drageset, 
Lindstrom & Underlid, 2016, s.207). 

 

“Because you don’t know whether it’s going to be 
secondary, if I brought a child into this world and 
then I found that I had got a secondary, who is 
going to look after that child?”  (Corney, 
Puthussery & Swinglehurst, 2014, s. 19). 

 

Ett förändrat liv 

 

Upplevelser av att 
leva med en 
förändrad kropp 

 

 

Att uppleva oro 
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4.3   Etiska  överväganden  
I detta examensarbete har etiska övervägande gjorts genom att Codex (2013) riktlinjer följts 
och enbart studier som godkänts för publicering av etiska kommittén använts. All 
forskningsarbete ska vara av god kvalité och moralisk acceptabel, detta innebär att forskaren 
har själv ansvar över att se till att studien utförs med respekt för människovärdet, mänskliga 
rättigheter och friheter uppmärksammas vid etikprövning. Genom att studier väljs som följt 
dessa regler tas dessa riktlinjer i beaktning. Vetenskapsrådets (2013) riktlinjer har följts vad 
gäller plagiat och ohederlighet inom forskning, detta innebär att man som forskare inte får 
förvränga eller vinkla det författaren skrivit exempelvis genom att skapa egen uppfattning 
kring studien. Utgångspunkten för examensarbetet har varit att hålla sig neutrala för att 
undvika att påverka resultatet med egna åsikter. För att undvika misstolkningar har samtliga 
artiklar som var skrivna på engelska översatts med hjälp utav lexikon. Dock får artiklarna 
som redan är offentliggjorda användas utan samtycke eller tillstånd från författaren. Det är 
tillåtet att citera verk ordagrant om etiska normer följs. 

5   RESULTAT  

Syftet var att beskriva kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer. Vid bearbetningen 
av materialet utkristalliserades följande tema: Ett förändrat liv med två subteman: Att leva 
med en förändrad kropp och att uppleva oro. Det andra temat blev: vikten av att få stöd från 
omgivningen, med följande subteman: att få stöd av kvinnor med bröstcancer, Upplevelser av 
stöd från närstående, Behov av stöd från sjukvårdspersonalen och upplevelser av stöd från 
religion. Teman och subteman presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2 Teman och subteman 

 

Teman 

 

Subteman 

Ett förändrat 
liv  

Upplevelser av att leva med en förändrad kropp 

Att uppleva oro 

Vikten av att 
få stöd från  

Att få stöd av kvinnor med bröstcancer 

Upplevelser av stöd från närstående 
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omgivningen  Behov av stöd från sjukvårdspersonalen 

Upplevelser av stöd från religion 

 

5.1   Ett  förändrat  liv     
Att leva med bröstcancer innebär att livet förändras. De diagnostiserade kvinnorna 
genomgick olika behandlingar som mastektomi, strålbehandlingar och antihormonella 
behandlingar, vilket medför olika förändringar i kroppen och som därför begränsar och oroar 
dem. Dessa upplevelser kan mer eller mindre förändra och påverka kvinnornas liv. De 
upplevelser som framkom beskrivs närmare under de två subtemana: upplevelser av att leva 
med en förändrad kropp och att uppleva oro. 

5.1.1   Upplevelser  av  att    leva  med  en  förändrad  kropp  

Kvinnorna upplevde även en förändring när håret föll av efter cytostatikabehandlingarna. För 
många av kvinnorna var håravfallet påfrestande, speciellt när de såg sig i spegeln. Vissa 
kände inte igen sig själva och andra upplevde att de var mindre attraktiva. Kvinnorna blev 
mindre negativa till håravfallet ju längre behandlingen pågick och några av dem valde att ta 
tag i känslorna som överväldigade dem och lägga all sin energi på att återhämta sig. Vissa 
kvinnor blev mer positiva när håret åter började växa (Tighe, Molassiotis, Morris & 
Richardsson, 2011). Efter strålbehandlingarna upplevde kvinnorna att de möttes av 
svårigheter. De upplevde att de blev sjuka av behandlingarna, vilket illustreras genom detta 
citat “I suffered at every session. My reaction to chemo was a lot of vomiting, fatigue, body 
pain, headaches, and I’d lie in bed for seven days, no eating, nothing” (Almeida, Comassetto , 
Alves, Santos, Silva & Trezzaet, 2015, s. 436). Kvinnorna drabbades också av 
klimakteriebesvär efter antihormonella behandlingar. Vissa kvinnor som genomgått en 
bröstbevarande operation hade blivit av med bröstvårtan, vilket fick dem att upplevde att en 
central del av deras bröst förlorats. Kvinnorna ansåg att brösten var betydelsefulla för 
utseendet, för intimitet och sensualitet. För andra kvinnor symboliserade bröstet en del av 
moderskapet. (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul, Delaloye, 2010; Almeida, m.fl., 2015 ). Efter att ha 
genomgått mastektomin upplevde vissa kvinnor en känsla av att de var asymmetriska pga. 
obalans i kroppens stabilitet. Detta förekom oftare bland kvinnor med större bröst. Flera av 
kvinnorna beskrev detta som en känsla av handikapp, vilket de menade resulterade i en 
känsla av att inte leva ett normalt liv. Kvinnorna med större bröst, som diagnostiserats men 
ännu inte genomgått en mastektomi, oroade sig för hur mastektomin skulle påverka deras 
balans och många kvinnor bekymrade sig för att de efter operationen skulle ses som könlösa 
utan sina bröst. Andra kvinnor var oroliga för att de skulle se ut som män och många av de 
yngre kvinnorna önskade att få genomföra en rekonstruktion av bröstet (Piot Ziegler  m.fl., 
2010). Kvinnorna hade blandade känslor kring förlusten av bröstet. Några kvinnor ville 
genomgå en operation för att rekonstruera det bortopererade bröstet. Vissa kvinnor nöjde sig 
med bröstprotes, medan andra valde bort det. De kvinnor som valde bort bröstprotesen 
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gjorde detta antingen för att de upplevde att de var nöjda med sin kropp eller att de ansåg att 
brösten inte identifierade dem. Orsaken kunde också vara att de upplevde att bröstprotesen 
var obekväm eller att brösten var ömma och borde återhämta sig innan de använde en 
bröstprotes (Fenlon m.fl., 2012). Kvinnorna upplevde att det var viktigt att lyssna på 
kroppens signaler då det gällde smärta och motigheter, vilka signalerade att kroppen inte 
klarade av vissa aktiviteter. för. Kvinnorna upplevde frustrationer och besvikelse när de inte 
klarade av aktiviteter som de visste var viktiga för dem, exempelvis då de försökte följa 
vårdpersonalens råd att röra på armen så mycket som möjligt (Larsson m.fl., 2008; Fenlon, 
m.fl., 2013; Piot m.fl., 2010). När detta inte fungerade blev några av dem mycket besvikna, 
vilket exempelvis framgår av följande citat:  

“And then she explained how important it was to move the arm around and I’ve read 
about that too and I’ve lain here in bed with the tears running down my face cause it’s 
really painful....but I thought, I’m not going to have a swollen arm, that’s unusable” 
(Larsson m.fl., 2008, s. 425).  

Kvinnorna kände att de inte ville anstränga sig eller belasta sin kropp på samma sätt som de 
gjort tidigare, vilket de upplevde som väldigt tufft men nödvändigt att acceptera när kroppen 
inte klarade av de vardagliga aktiviteterna. (Larsson m.fl., 2008; Tighe m.fl., 2011). Några 
kvinnor kände sig utmattade av behandlingarna och tyckte att de varken hade någon 
motivation eller energi kvar. Vissa kvinnor upplevde att det var jobbigt med den begränsning 
som sjukdomen orsakade deras vardagliga sysslor samt deras fritidsintressen. Eftersom flera 
kvinnor upplevde att deras arm blivit svagare begränsade detta deras möjligheter att utföra 
vissa sysslor i hemmet exempelvis baka eller dammsuga.  Kvinnorna kunde inte heller utföra 
sådant trädgårdsarbete, som tidigare hört till deras dagliga sysslor (Drageset, Lindstrom & 
Underlid, 2016; Larsson m.fl., 2008). 

5.1.2   Att  uppleva  oro  

Många kvinnor oroade sig för att de på grund av sin bröstcancer, inte skulle finna en 
potentiell partner i framtiden. Kvinnorna upplevde att bröstcancer bidrog till en förlorad 
dyrbar tid då tiden begränsades och ägnades åt behandlingarna. Kvinnorna upplevde en oro 
över att deras biologiska klocka tickade på och de ansåg att de i stället borde ha ägnat sin tid 
åt att skaffa familj under denna period. De oroade sig också över att de på grund av 
sjukdomen och dess behandlingar skulle bli infertila i framtiden. Därför uppstod också oron 
över hur de då skulle gå tillväga för att få barn. Kvinnorna var oroliga över att få en partner 
som är villig att donera sin sperma för nedfrysning för att kunna få barn senare i deras liv 
(Corney m.fl.; Swinton m.fl., 2011). Kvinnorna upplevde oro över att planera saker i förväg 
eftersom de inte visste hur framtiden skulle se ut för de. De planerade dagen successivt 
(Swinton m.fl., 2011). En av kvinnorna uttryckte sin rädsla inför framtiden så här “I wonder 
daily has the cancer spread. The furthest I can think is the coming weekend and month. I 
don't make long-term plans” (Drageset m.fl., 2016a, s.3). Oron ökade ofta i samband med en 
ny mammografisk undersökning. Många av kvinnorna ville inte dela med sig av sin 
upplevelse av bröstcancern med sin familj, eftersom de inte ville oroa de. En av kvinnorna 
uttryckte sin oro såhär:  
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“Here was I a few months down the track going bald and I was starting to get that horrible 
chemotherapy emaciated look, and all I could think of was that this wasn't really good for 
them to be seeing me like this‟	  (Coyne & Borbasi, 2009, s. 8). 

Dessutom oroade sig kvinnorna för hur deras anhöriga skulle reagera på hur deras utseende 
förändrades efter genomgången behandling, eftersom de då blev magra, fick munsår och blev 
flintskalliga. En annan vanlig oro bland patienterna var att sjukdomen skulle gå i arv till 
deras döttrar (Piot - Ziegler m.fl. 2010; Tighe m.fl., 2011). 

5.2   Vikten  av  att  få  stöd  från  omgivning  
Det framkom både positiva och negativa upplevelser av stöd. Det var betydelsefullt för 
kvinnorna att få stöd eftersom det gav de styrka att fortsätta kämpa med bröstcancern. Stödet 
kvinnorna fick gav de en ökad kunskap om bröstcancern, en trygghet och en kontroll i deras 
tillvaro. Att få stöd från andra kvinnor med bröstcancer, närstående, sjukvårdspersonalen 
och från deras tro på religionen upplevdes viktigt och essentiellt dock fanns det kvinnor som 
upplevde att det de inte fick stöd från andra kvinnor med bröstcancer, sjukvården och 
närstående. I detta avsnitt kommer det redovisas hur kvinnorna upplevde stödet.  

5.2.1   Att  få  stöd  av  kvinnor  med  bröstcancer  

Kvinnorna upplevde att det var betydelsefullt att vara öppen om sin sjukdom samt att dela 
med sig av sina erfarenheter med andra som befann sig i samma situation. Det hjälpte 
kvinnorna att utöka sina kunskaper om sjukdomen genom att ta del av andras erfarenheter 
(Drageset, Lindstrom, Giske & Underlid, 2016), vilket en av kvinnorna uttryckte så här ”It 
feels good to hear about others’ experiences. I can learn something” (Drageset m.fl., 2016b, 
s.342). Kvinnorna upplevde att de fann stöd hos andra bröstcancerdrabbade kvinnor, som 
var i samma situation och på så sätt kände de sig inte så ensamma i sin sjukdomssituation. 
Kvinnorna fick även ta del av andras historia och se det utifrån andras perspektiv. De 
upplevde det som en slags terapi att träffa andra kvinnor med bröstcancer, eftersom de fick 
möjligheten att prata om bröstcancern utan att andra kände sig uttråkade (Drageset m.fl., 
2016a; Fenlon m.fl., 2012). Kvinnorna upplevde att det var viktigt och stöttande att prata 
med andra kvinnor som genomgår behandling och som illustreras genom detta citat ”Having 
others for company certainly helped me. It reduced much of my fear. Otherwise I would have 
undergone radiation therapy and gone home to ruminate” (Drageset m.fl., 2016b, s.342). 
Kvinnorna kunde öppna sig mer och ta hänsyn till andras upplevelser. Det var speciellt 
viktigt att få dessa kontakter vid ett tidigt stadie i sjukdomsutvecklingen, eftersom de då fick 
den information som de så väl behövde. Dock var det inte alla kvinnor som upplevde att 
andra cancersjuka kvinnor var stöttande för dem. Ett fåtal kvinnor hade svårt att hitta någon 
att dela sina erfarenheter med (Drageset m.fl., 2016b). Enligt Fenlon m.fl. (2012) fanns bland 
de äldre kvinnorna önskemål om stöd från olika organisationer för att få kontakt med andra 
kvinnor med samma diagnos. Detta upplevdes bland kvinnorna vara viktigt. 
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5.2.2   Upplevelser  av  stöd  från  närstående  

Kvinnornas upplevelser av stöd från sina familjemedlemmar varierade. Vissa upplevde ett 
stort stöd medan andra upplevde mindre stöd eller inget stöd alls. Kvinnorna som upplevde 
att de fick stöd tyckte att stödet de fick förändrades i samband med var i bröstcancerstadiet 
de befann sig och de menade att familjemedlemmarna glömde bort att de hade bröstcancer 
då de såg friskare ut eller när de återhämtade sig bra från behandlingarna. (Drageset m.fl., 
2016b; Tighe m.fl., 2011). Att ses som en individ var en viktig del av stödet och för vissa av 
kvinnorna var det emotionella stödet det allra viktigaste. En del kvinnor upplevde att närhet 
är när någon finns där att tala med när tillvaron är besvärlig, medan andra upplevde att det 
ibland räckte med att någon gav en kram, vilket de ansåg kunde ha större effekt än ord. Vilket 
illustreras genom detta citat “It’s not always necessary to say much, just to put an arm around 
my shoulder and give me a hug. That’s better than words. It’s important to let the person with 
a cancer diagnosis talk” (Drageset m.fl., 2016b, s. 3; Piot m.fl., 2010). Det var även essentiellt 
för kvinnorna att få möjligheten att prata om bröstcancern med sina närstående.(Drageset 
m.fl., 2016b). Stödet från närstående upplevdes betydelsefullt. Vissa kvinnor hävdade att 
familjen var anledningen till att fortsatte kämpa för sina liv, därför att familjen gav dem den 
inre styrka, som behövdes för att vilja fortsätta att leva. En kvinna tyckte också att det var 
viktigt att tänka på de positiva sakerna i livet, såsom familj och vänner. För kvinnorna var 
relationer till andra närstående en central del i livet, vilket de upplevde var både 
betydelsefullt, stödjande och trygghetsskapande (Drageset m.fl., 2016a; Almeida m.fl., 2015; 
Swinton m.fl., 2011). Många kvinnor upplevde att det var angeläget att acceptera hjälp från 
närstående för att kunna fortsätta kämpa. Vissa av kvinnorna accepterade hjälp från sina 
mödrar för att hålla familjen i samman, andra valde att acceptera hjälp från vänner och 
grannar. Kvinnorna som accepterade att ta emot hjälp från andra upplevde även att de fick 
betydligt mera hjälp hemma. Vilket illustreras genom detta citat: 

 “We were quite open about it and we received the most amazing support …whether  it was 
fruit and vegetables or cooked meals they had rosters done up it was just amazing and that was 
the biggest support we ever had and you would never have realized there were people like that 
out here” (Coyne & Borbasi, 2009, s.9). 
 

Enligt flera kvinnor var det dock inte alltid så lätt att acceptera hjälp från andra och den 
hjälpen de fick får sina respektive partner uppfattades inte på samma sätt som hjälpen de fick 
från andra. De kvinnor, som saknade en partner, upplevde hemkomsten efter en behandling 
betydligt tuffare än dem som hade någon som tog emot dem (Coyne & Borbasi, 2009; Corney 
m.fl., 2014). En av dessa kvinnor beskrev hur hon upplevde det vilket illustreras genom detta 
citat: 

“I sat there having chemo thinking ‘Well I don’t have anybody to go home to, and I’m going to 
go home to a dark house and feel crap for about a week and not have anybody to look after me” 
(Corney, Puthurssery & Swinglehurst, 2014, s.19). 

De flesta kvinnor, som hade en partner, upplevde att kommunikationen och förtroligheten 
mellan dem blivit starkare efter diagnosen. De upplevde även att de fick stöd i sina 
emotionella upplevelser av hur bröstcancern påverkat deras kroppar. Att ha en partner 
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hemma upplevdes vara stödjande och hade en stor betydelse efter behandlingarna. (Corney 
m.fl., 2014). 

5.2.3   Behov  av  stöd  från  sjukvårdspersonalen  

En andel av kvinnorna upplevde att det viktigaste stödet från sjukvårdspersonalen var att få 
information om smärta, eftersom de hade behov av att få veta var smärtan kunde 
förekomma. Detta var så viktigt för kvinnorna för många av dem antog att smärtan innebar 
att cancern växte och därför var det betydelsefullt för dem att få information om att det var 
behandlingen som orsakade smärtan och att sjukdomen inte hade spridit sig. Vissa kvinnor 
upplevde ett behov av att få information om eventuella biverkningar av behandlingarna, 
medan andra upplevde att de inte blev korrekt undersökta. Vidare var kvinnorna angelägna 
om att få information om cancern spridit sig till andra organ i kroppen samt om de 
behandlingar de genomgått gett önskat resultat. Andra frågor som de önskade få besvarade 
handlade om deras rättigheter och information om ekonomiskt stöd (Drageset m.fl., 2016b; 
Coyne & Borbasi, 2009). En del kvinnor upplevde att de hade svårigheter med att förstå 
informationen speciellt då det förekom olika förklaringar (Coyne & Borbasi, 2009). 
Kvinnorna upplevde att de behövde mer information om hur bröstcancer uppstår och om hur 
man upptäcker om bröstcancern återkommit. Många av kvinnorna upplevde en uppskattning 
av den verbala informationen som gavs ut. Den skriftliga informationen som gavs ut 
uppskattades också då den upplevdes komplettera den muntliga informationen En annan 
aspekt som var viktigt för de kvinnor, som var ensamstående, var vårdpersonalens brister då 
det gällde att prioritera frågor om fertilitet och sexuella svårigheter (Fenlon  m.fl., 2012; 
Larsson m.fl., 2008). En av kvinnornas upplevelse illustreras genom detta citat:  

“But at the time I kind of just needed to know what I was up against (in terms 
offertility) but there is nobody… and it's almost like…  `you’re single, come back to me 
when your situation (having a long time partner) has changed. But then the situation 
can change tomorrow “(Corney m. fl., 2014, s.20).  

Enligt dessa kvinnor borde finnas broschyrer som besvarar frågor om hur fertilitet kan 
uppstå på grund av sjukdomen, eftersom de upplevde att ämnet var känsligt och att det 
därför var påfrestande för personalen att samtala om (Corney, m.fl., 2014). Ett flertal kvinnor 
upplevde brist på emotionellt stöd från sjukvårdspersonalen, som de tyckte enbart 
fokuserade på den medicinska diagnosen, men försummade hur kvinnorna rent psykologiskt 
påverkades av sjukdomen. (Larsson m.fl., 2008). Kvinnorna behövde stöd för att kontrollera 
om förändringar uppstått i deras ärr på bröstet. Kvinnorna upplevde att det var viktigt att 
vårdpersonalen såg människan bortom bröstcancern. Vissa av kvinnorna upplevde att 
vårdpersonalen inte såg dem som vanliga människor, utan som individer med en diagnos. 
Kvinnorna ville få en känsla av närvaro och bekräftelse av vårdpersonalen.  Ett gott 
bemötande upplevdes som en form av stöd och att bli tagna på allvar av vårdpersonalen, 
upplevde de som mycket betydelsefullt (Drageset m.fl., 2016b; Larsson m.fl., 2008). En av 
kvinnorna uttryckte det såhär” Simply knowing that they follow me up and take me seriously 
– it’s very important that they have time if there is something I need to ask” (Drageset m.fl., 
2016b, s. 343). En annan viktig aspekt var att få den kontinuitet som skapades genom att 
man vårdades av samma personal, vilket upplevdes som trygghetsbefrämjande och 
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tillfredsställelse. Det hade nämligen visat sig att vid andra tillfällen då personalen varierat 
hade informationen brustit, vilket i sin tur lett till ett minskat förtroende och tillit till 
vårdpersonalen (Drageset m.fl., 2016b). 

5.2.4   Upplevelser  av  stöd  från  religion  

Kvinnorna upplevde under behandlingarna att religionen var ett stöd för att klara av 
bröstcancern och att det hjälpte de att förstå sin sjukdom samt hantera sin situation på ett 
bättre sätt. Kvinnorna upplevde att deras religiösa tro fick de att känna sig fridfulla så att de 
kunde leva ett mera optimistiskt liv. Kvinnornas tro på religion ansågs vara en resurs som 
gav stöd och hopp. Hoppet kvinnorna fick av sin religion minimerade ångesten över att 
eventuellt lämna den här världen för tidigt (Almeida m.fl., 2015; Corney m.fl., 2014) vilket 
uttrycks genom detta citat “I hold on to this name, God! He is the one helping me go through 
this” (Almeida m.fl., 2015, s. 437). I Swinton m.fl. (2011) undersökning framkom att vissa 
kvinnor fann stöd genom bönen. Dessa kvinnor beskrev hur viktigt bönen var för dem vilket 
illustreras genom detta citat: 

“Sometimes when I have been, you know, really down . . . in the pits and thinking how 
am I going to claw myself back out of here . . . the power of prayer has carried me . . . 
at times when have been at my lowest I have discovered that some people have been 
praying for me” (Swinton, Bain & Heys., 2011, s. 648). 

Kvinnorna förlitade sig på att gud har en plan för alla och att bröstcancer även har sin 
mening och ett syfte i deras liv. Att tro på gud gav kvinnorna mer kontroll över sin situation, 
så att de kunde hantera bröstcancern bättre. Vissa kvinnor fann en tröst i tron på gud, då de 
upplevde att gud inte gav dem denna diagnos utan att det var deras levnadsvanor som 
medverkade till att de fick diagnosen. De bröstcancer diagnosticerade kvinnorna som hade en 
religiös tro upplevde även en samhörighet och en förbindelse med andra kvinnor som också 
hade en religiös tro. På detta sätt fick dessa kvinnor ett bredare nätverk av kvinnor som hade 
samma syn på livet. Kvinnorna upplevde en stöttning från nätverket, som gav dem 
möjligheter att utveckla en känsla av sammanhang och gav svar på deras existentiella 
funderingar, vilket inte kunde besvaras någon annanstans. (Swinton m.fl., 2011; Drageset 
m.fl., 2016b). 

5.3   Resultatsammanfattning  
Kvinnorna upplevde förändringar i kroppen eftersom de fick håravfall, ett amputerat bröst, 
klimakteriebesvär och andra besvärliga biverkningar efter behandlingarna. Kvinnorna 
upplevde sig även mindre attraktiva och mindre feminina eftersom att de upplevde att 
bröstet representerade en skönhet, intimitet och sensualitet. Kvinnorna upplevde att 
förändringarna i kroppen och biverkningarna bidrog till en begränsning i tillvaron. 
Kvinnorna upplevde också oro över framtiden så som oro över att skaffa barn och att hitta en 
partner som skulle acceptera dem. Upplevelser av oro som uppstod bland kvinnorna var ifall 
bröstcancern hade spridit sig till andra organ. Kvinnorna upplevde att det var givande att 
dela med sig sina egna och ta del av andras erfarenheter om bröstcancer. Detta bidrog till en 
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ökad kunskap om deras sjukdom och stöttade de i deras tillvaro. Närståendes stöd var 
betydelsefullt för kvinnorna. Vissa kvinnor upplevde att de fick stöd medan andra upplevde 
stödet saknades. Att ta emot stöd från närstående upplevdes vara tufft men var angeläget då 
det bidrog till att kvinnorna fick hjälp hemma i vardagen. Kvinnorna upplevde ett behov av 
stöd från sjukvårdspersonalen i form av ett gott bemötande. Kvinnorna hade behov av att få 
grundläggande och adekvat information om bröstcancer, biverkningar och behandlingar. 
Kvinnorna upplevde att deras tro till Gud var ett stöd till dem. Detta underströk det faktum 
att kvinnorna prioriterade sina liv på olika sätt.    

6   DISKUSSION  

Under detta avsnitt presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, det valda 
vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet och styrdokument och riktlinjer. I 
metoddiskussionen diskuteras val av metod, genomförande och analys i relation till 
trovärdighet, giltighet och överförbarhet samt styrkor och svagheter. Etikdiskussion 
diskuteras utifrån de etiska övervägandena och de etiska reflektionerna.  

6.1   Resultatdiskussion  
Syftet med examensarbetet var att beskriva kvinnornas upplevelser att leva med bröstcancer. 
Genom analysen av datainsamlingen uppkom två teman och sex subteman. Det första temat 
var ett förändrat liv med subtemat att leva med en förändrad kropp, att uppleva oro. Det 
andra temat är stöd med subtemat upplevelser av stöd från andra kvinnor med bröstcancer, 
upplevelser stöd från närstående, behov av stöd från sjukvårdspersonalen och upplevelser av 
stöd från religionen. 

Under subtema upplevelser av att leva med en förändrad kropp visade resultatet att 
kvinnorna genomgick olika förändringar i livet. Dessa förändringar kunde bero på 
kroppsförändringar såsom håravfall, klimakteriebesvär, och ett amputerat bröst. 
Förändringarna som kvinnorna upplevde bidrog till en begränsning i vardagen. Eriksson 
(2015) beskriver att hälsa är en del av människolivet och är ett tillstånd i livet där människan 
upplever en kroppslig, andlig och själslig välbefinnande. Kroppsförändringarna bidrog till att 
kvinnorna inte upplevde ett välbefinnande. Ett själslig och andlig välbefinnande saknades 
eftersom kvinnorna upplevde att de kroppsliga förändringarna påverkade de på ett sätt som 
gjorde att de inte kände igen sig själva. Vidare beskriver Eriksson (2014) att sjuksköterskan 
inte kan ge hälsa, utan enbart hjälpa människan att ha god hälsa. I resultatet framkom det att 
kvinnorna upplevde att de varken hade energi eller styrka för att klara av vissa aktiviteter. 
Dessa aktiviteter kunde handla om att utföra sina hushållssysslor på ett funktionellt sätt eller 
utföra trädgårdsarbete. Kvinnorna upplevde att det var frustrerande och jobbigt att inte vara 
lika aktiv i vardagen. Detta kan också kopplas till tidigare forskning som uttrycker att 
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närstående upplevde en förlust och en tung börda när de inte längre kunde räkna med 
kvinnornas hjälp i hushållet. Närstående upplevde även förändringar i vardagen och att 
bröstcancerdiagnosen inte bara påverkade den diagnostiserade utan även dess närstående 
(Stiffler m.fl., 2008; Zahlis & Lewis, 2010). 

Under subtema upplevelser av oro visade resultatet att oron som kvinnorna upplevde 
beskrevs utifrån olika aspekter och perspektiv. Oro som kvinnorna upplevde uppstod i 
samband med behandlingarna då de var oroliga över hur framtiden kommer att se ut. En del 
var oroliga över att bli infertila i framtiden, medan andra oroade sig över hur de skulle gå 
tillväga för att få barn. Kvinnorna upplevde även oro över ifall sjukdomen skulle gå i arv och 
drabba deras barn. Detta kan relateras till tidigare forskning som uttrycker att även 
närstående kan uppleva oro eftersom närstående upplevde att det var svårt att leva upp till 
det nya ansvaret (Ghasemabdis m.fl., 2016). Tidigare forskning visade även att närstående 
upplevde en stark oro över att förlora sina nära med bröstcancer (Nasiri m.fl., 2015). 
Eriksson (2015) beskriver att livslidande är en plåga eftersom människan upplever lidande i 
följd av sitt liv. Resultatet visade att kvinnornas upplevelse av oro utgör ett livslidande. Oron 
som uppstår bland kvinnorna visar på att sjuksköterskan inte ansvarar för att tillgodose 
kvinnornas behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (Hälso- och sjukvårdslagen 
[HSL](SFS, 2017:30). 

Under subtema upplevelser av stöd från andra kvinnor med bröstcancer visade resultatet att 
kvinnorna upplevde att det var essentiellt och betydelsefullt att vara öppen om sin sjukdom, 
inte minst mot andra kvinnor med bröstcancer. Kvinnorna fick stöd genom att prata med 
andrakvinnor som befann sig i samma situation som de själva. Kvinnorna upplevde sig inte 
ensamma längre när de träffade andra kvinnor med samma sjukdom. Stödet de fick av den 
gruppen kvinnor var betydelsefull eftersom det ökade deras kunskaper om sjukdomen. Även 
Eriksson (1987) beskriver att vårdande innebär delande mellan två människor. Vårdande 
handlar om att visa vägen, vandra tillsammans med samt finnas där för vederbörande ifall 
den behöver stöd. Genom att öppna upp sig och ta del av varandras erfarenheter om 
bröstcancer får kvinnorna stöd.  

Under subtema upplevelser av stöd från närståendevisade resultatet att kvinnorna var i 
behov av stöd från närstående eftersom kvinnorna inte kunde klara sig på egen hand. Att ha 
en nära relation till sina närstående var en fundamental del i kvinnornas liv eftersom det gav 
kvinnorna trygghet och vilja att aldrig ge upp. Resultatet visade även att kvinnorna sökte 
efter närhet i form av beröring. Detta kan relateras till tidigare forskning som visar att 
närstående upplevde att det var essentiellt att finnas där för sina närstående som var 
bröstcancersjuka. De närstående stöttade kvinnorna genom att exempelvis ägna mer tid åt 
dem och visa ömtålighet samt uppmuntran (Stiffler m.fl., 2010). Eriksson beskriver att 
ansning kännetecknas av beröring, värme och närhet vilket ses som en viktig del av 
vårdandet. Resultatet visad att kvinnorna fick negativa upplevelser av stöd. Kvinnorna 
upplevde att det var svårt att ta emot hjälp från närstående. Stödet de fick minskades med 
tiden eftersom de uppfattades må bättre. I tidigare forskning framkom det att närstående 
upplevde att det inte var enkelt att stötta och ta hand om kvinnorna eftersom de inte hade 
tillräckligt med kunskap om bröstcancer. Brist på kunskap bidrog till att närstående upplevde 
att de inte var redo att hantera den nya situationen och ansvaret (Ghasemabdis m.fl., 2016). 
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Under subtema behov av stöd från sjukvårdspersonalen visade resultatet att kvinnorna 
upplevde att det fanns brister i hur sjuksköterskan förmedlade information. Kvinnorna 
upplevde att de saknade information från sjukvårdspersonalen om biverkningar och smärta. 
När informationsdelen hade brustit ledde det till att kvinnorna upplevde att förtroendet och 
tilliten till sjukvårdspersonalen minskade. Detta kan relateras till Patientlagen (SFS, 
2014:821) som syftar till att patienten har rätt att få del av information kring biverkningar 
och komplikationer som potentiellt kan uppstå. Resultatet visade att kvinnorna upplevde 
även att de saknade ett gott bemötande från sjukvårdspersonalen. Kvinnorna upplevde att de 
var mer än bara sin sjukdom och ville ses som individer bortom sin sjukdom. Detta kan 
kopplas till tidigare forskning som visar att sjuksköterskor upplevde det svårt och jobbigt att 
vårda kvinnor med bröstcancer eftersom de sakande en onkologisk utbildning (Marre & 
Mulonda, 2016). Även Patientsäkerhetslagen (SFS, 2014:821) ansvarar sjuksköterskan för att 
förebygga vårdsskada. Vårdsskada innebär lidande, kroppsligt och psykiskt skada eller 
sjukdom som kunnat undvikas. När sjuksköterskan brister på att ge ett gott bemötande kan 
en vårdsskada uppstå. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
Svenskasjuksköterskeföreningen (2017) ska sjuksköterskan arbeta utifrån en 
personcentrerad vård. Det innebär att patienterna blir bekräftade och förstådda som 
individer med individuella behov, förväntningar samt resurser. Genom att sjuksköterskor 
bekräftar och ser kvinnorna som individer kan kvinnorna uppleva och skapa en 
förtroendefull relation till sjuksköterskorna. I resultatet framkom det även att en del kvinnor 
upplevde att informationen som kom från sjukvårdspersonalen var svår att begripa. Detta 
kan relateras till tidigare forskning som uttrycker att det behövs flera samtal och diskussioner 
för att patienten ska kunna förstå sin diagnos och behandling. Sjuksköterskorna understryker 
att det är viktigt att veta att det kan vara svårt för patienter att förstå medicinska termer 
(Klevos m.fl., 2017). 

Under subtema upplevelser av stöd från religion visade resultatet att kvinnorna upplevde sig 
fridfulla, mer optimistiska i livet och lärde sig att bemöta hinder på ett bättre sätt under tiden 
de behandlades för bröstcancern. Religionen uppmuntrade och gav kvinnorna både stöd och 
hopp att leva vidare utan ångest. Tron på Gud gav kvinnorna mer kontroll över sina 
situationer vilket gjorde att de kunde hantera bröstcancern på ett bättre sätt. Kvinnorna som 
förlitar sig på Gud hade en stark tro på att Gud hade en plan för alla. Dessa kvinnor ansåg 
även att deras bröstcancer hade sin mening och ett syfte i deras liv. Kvinnor som hade en 
religiös tro upplevde även en samhörighet och förbindelse till andra kvinnor som också hade 
samma tro. Detta kan relateras till Eriksson (2015) som benämner att det gäller att se 
lidandet som en passion genom att finna en mening i sitt lidande för att göra lidandet 
uthärdligt. Kvinnorna i fråga fann passionen genom sin tro. 

6.2   Metoddiskussion  
Syftet med detta examensarbete var att beskriva kvinnornas upplevelser av att leva med 
bröstcancer. Den kvalitativa metoden valdes eftersom den är lämpligast och ger en ökad 
förståelse och djupare inblick på kvinnornas subjektiva upplevelser av det aktuella 
fenomenet(Friberg, 2012).Enligt Henricson och Billhult (2017) grundar sig den kvalitativa 
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metoden på en holistisk tradition som syftar till att förstå helheten. Detta anses som en fördel 
då fenomenet begrips på en djupare plan. Enligt Forsberg och Wengström (2016) strävar den 
kvalitativa metoden inte efter att kvantifiera eller tillämpa sig av statistik eller siffror för att 
presentera resultatet. Detta är en annan fördel med metoden eftersom syftet var att beskriva 
upplevelserna subjektivt. Henricson och Billhult (2017) beskriver att den kvalitativa metoden 
oftast består av en mindre antal informanter jämfört med den kvantitativa metoden, vilket 
anses som en nackdel eftersom resultatet inte når en större befolkning. En systematisk 
litteraturstudie med en beskrivande syntes användes eftersom den syftar på att få fram 
viktiga nyckelfynd i resultatet som rapporterats i andra studier. Denna metod ser till att 
tolkningar minimeras (Evans, 2002). I detta avsnitt kommer begreppen trovärdighet, 
giltighet och överförbarhet diskuteras tillsammans med styrkorna och svagheterna som 
förekom i resultat delen. 

Giltighet är en essentiell del för att kunna analysera metoden. Giltigheten handlar om att 
presentera resultatet korrekt och att presentera det som är avsatt att presenteras vilket är att 
besvara syftet (Polit & Beck, 2016). Examensarbetet sammanställdes och redovisades på ett 
detaljerat tillvägagångssätt och resultatet har lyfts fram genom att besvara syftet för att öka 
och stärka giltigheten. Sökningarna gjordes i tre olika databaser. Att utgå från olika databaser 
gav möjligheten att utöka utbudet av material (Forsberg & Wengström). Att examensarbetet 
utgick från tre olika databaser var en styrka. Vid artikelsökningarna gjordes avgränsningar 
eftersom det gynnar urvalet av artiklar då artiklar som är irrelevanta sorteras bort (Friberg, 
2012). Fulltext användes som en avgränsning för att kunna läsa artiklarna i sin helhet, och 
för att få fram artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter användes avgränsningen 
“Peer reviewed”. Tidsbegränsningar var en del i inklusionskriterierna och det för att få fram 
aktuell material samt utesluta gamla artiklar. (Östlundh, 2012). Tre urval gjordes för att 
sortera bort irrelevanta vårdvetenskapliga artiklar. En sökmatris, en kvalitetsgranskning och 
en artikelmatris redovisas i tre bilagor. Detta ökar giltigheten i examensarbetet då andra 
personer som läser examensarbetet kan följa upp informationen och få liknande resultat. Ett 
problem som författarna stötte på under sökprocessen var det faktum att det var svårt att 
hitta relevanta sökord eftersom författarna inte har engelska som modersmål.  

Trovärdighet ökar tilliten till datainsamlingen och resultatet. Evans analysmodell (2002) var 
den metoden som tillämpades och ansågs vara lämpligt eftersom de fyra stegen i 
analysmodellen var tydligt och enkelt att följa. Det gjordes en granskning på samtliga artiklar 
enligt Friberg (2012) för att bedöma artiklarnas kvalitet. Kvaliteten på samtliga artiklar var 
hög vilket ökade trovärdigheten i examensarbetet. Polit och Beck (2016) beskriver att 
trovärdighet av datainsamling och dess tolkningar bör alltid vara uppriktig. Samtliga artiklar 
lästes flera gånger för att få en helhetsbild eftersom examensarbetet var skriven av två 
författare som bägge reflekterade över kontexten av nyckelfynden så att de uppfattades 
korrekt. Att vara två författare underlättade även att undvika tolkningar av nyckelfynden. 
Efter att nyckelfynden analyserats framkom det tydligt vilka upplevelser som 
uppmärksammades mest bland kvinnorna. Att bilda teman uppfattades inte svårt men 
däremot var det svårare att bilda subteman eftersom subteman ansågs beröra varandras 
delar författarna fick gå tillbaka till nyckelfynden för att få framnyckelfyndens kärna. Då 
samtliga artiklar var skrivna på engelska översattes de svåra orden i lexikon för att minimera 
risken för misstolkningar av de nyckelfynden som identifierades. En positivitet i 
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examensarbetet var att det var skrivet av två studenter som möjliggjorde att det kunde bollas 
idéer med varandra. Det gav oss möjligheten att diskutera artiklarna och lösa svårigheterna 
tillsammans. Eftersom författarna var tillmötesgående och ödmjuka mot varandra uppstod 
inga konflikter. 

Överförbarhet innebär att resultat innehåller tillräckligt mycket data så att resultatet i samma 
studie kan användas och överföras i andra kontext (Polit & Beck, 2016). I examensarbetet 
användes artiklar från olika delar av världen vilket gav en världsomfattande bild av 
upplevelserna. Dessutom bestod artiklarna av olika målgrupper. Kvinnor var i olika åldrar, 
hade olika civilstånd och vissa av hade barn medan andra inte. Kvinnorna befann sig i olika 
stadier av sin sjukdom. Detta gav ett bredare perspektiv på kvinnorna och på så vis kan detta 
användas i ett annat liknande kontext. Examensarbetets resultat baserades på 10 
vårdvetenskapliga artiklar och om fler artiklar hade hittats kunde resultatet skulle 
överförbarheten ökat eftersom resultatet skulle tillämpas hos en större population. Detta 
kunde ses som en svaghet. Det var svårt att hitta kvalitativa artiklar som besvarade syftet.  

6.3   Etikdiskussion  
I detta examensarbete har enbart vårdvetenskapliga artiklar används som har blivit 
godkända av en etisk kommitté. Samtliga artiklar har erhållit en god kvalitet. Enligt (Codex, 
2017) beskrivs det att innehållet i artiklarnas resultat och kvinnornas upplevelser inte får 
förvrängas eller vinklas, vilket författarna har haft i åtanke under hela examensarbetets 
process. För att säkerställa att inget plagiat eller förfalskningar förekommit i examensarbetet 
har hela examensarbetet skrivits med egen förförståelse med undantag av citaten som har 
skrivits ordagrant och på originalspråk utan att ha ändrat innehållet. Citaten refererades 
direkt till ursprungskällan och hänvisas till sida enligt APA-manualen. APA- manualen har 
tillämpats vid hänvisning till alla referenser i texten och i referenslistan. Eftersom studierna 
har baserad på kvinnors upplevelse har författarna tagit ansvar till att bedöma om artiklarna 
använts med respekt för människovärde vid de etiska prövningarna, vilket förekommer i 
samtliga artiklar att deltagarna haft samtycke till att delta i studierna. En fördel var att 
examensarbetet bestod av två författare som gjorde denna bedömning enskilt för att 
säkerställa att rätt bedömning gjordes.  

7   SLUTSATS  

Examensarbetet har beskrivit kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer. Resultatet 
visade att kvinnorna upplevde kroppsliga, fysiska samt psykiska och besvärliga förändringar. 
Exempel på kroppsliga förändringar som uppstod var håravfall, smärta och illamående. När 
det gäller de fysiska förändringarna som uppstod handlade det mesta om begränsningar av 
vardagliga aktiviteter. Några exempel på de psykiska förändringarna var det faktum att de 
inte kände igen sig själva efter behandlingarna. Bland kvinnorna väcktes även en oro över 
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hur framtiden kommer se ut för dem. Resultatet visade att stöd från andra kvinnor med 
bröstcancer, närstående, sjukvården och från religionen hade en stor betydelse. Vikten av 
stödet bidrog till att kvinnorna upplevde hopp, en mening i livet och styrka i att fortsätta 
kämpa i livet. Dock upplevdes stödet inte alltid positivt eftersom resultatet även visade att 
kvinnorna hade negativa upplevelser av stöd. Det var inte lätt för kvinnorna att ta emot hjälp 
från utomstående. Kvinnorna upplevde även en brist hos sjukvårdspersonalen när det kom 
till att förmedla information. Examensarbetet visade att kvinnorna upplevde en sämre hälsa 
och kände ett lidande och det var en konsekvens av bröstcancern. Förhoppningsvis kommer 
detta examensarbete bidra till en ökad kunskap och förståelse av kvinnornas upplevelser av 
att leva med bröstcancer så att det underlättar bemötandet. 

8   FÖRSLAG  TILL  VIDARE  FORSKNING  

Under datainsamlingen till examensarbetet framkom att majoriteten av artiklarna var från 
andra länder i världen. När det gäller ytterligare forskning hade det varit intressant att 
studera vad kvinnor har för upplevelser av att leva med bröstcancer i Sverige. Vi hoppas att 
detta examensarbete kommer väcka intresse hos många sjuksköterskor.  
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following  primary  
breast  cancer  surgery 

Cinahl "Full  text",  "peer  
reviewed” 

2008-2018 

Breast  cancer  
AND  single  
women  AND  
qualitative 

22 14 The  stressors  and  
vulnerabilities  of  
young  single  childless  
women  with  
breastcancer:  A  
qualitative  study 

Pubmed “Full  text” 

2008-2018 

Breast  cancer  
AND  living  
experience  AND  
old  women   

5 2 Living  into  old  age  
with  the  
consequences  of  
breast  cancer 
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BILAGA  B;;  KVALITETSGRANSKNING  
Dessa nedanstående 12 Ja och nej frågor utgår från Friberg (2012) granskningsfrågor. Ett JA 
gav en poäng.1-4 poäng är låg kvalitet. 5-8 är medel kvalitet och 9-12 är hög kvalitet. 

1.   Finns det en tydlig problemformulering. (JA/NEJ) 
2.   Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna (JA/NEJ) 
3.   Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? (JA/NEJ) 
4.   Är syftet klart formulerat? (JA/NEJ) 
5.   Är metoden tydlig beskriven? (JA/NEJ) 
6.   Är undersökningspersonerna väl beskrivna? (JA/NEJ) 
7.   Är data analyserats beskriven väl?(JA/NEJ) 
8.   Svara resultatet på syftet? (JA/NEJ) 
9.   Har författarna tolkat studiens resultat? (JA/NEJ) 
10.  Argumentera författarna för studiens resultat? (JA/NEJ) 
11.   Förs det några etiska resonemang? (JA/NEJ) 
12.  Finns det en metoddiskussion? (JA/NEJ) 

 
Frågor  à 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Artiklarnas 
poäng 

Artikel 1 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10/12 

Artikel 2 Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10/12 

Artikel 3 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10/12 

Artikel 4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/12 

Artikel 5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/12 

Artikel 6 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10/12 

Artikel 7 Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 11/12 

Artikel 8 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10/12 

Artikel 9 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 11/12 

Artikel 10 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 11/12 



 

 

BILAGA  C;;  ARTIKELMATRIS  

Författare, årtal, titel 
och tidskrift 

Syfte Metod 
datainsamling 
analysmetod 

Resultat 

1 

Författare: 

S, Drageset, Torill. C, 
Lindstrøm, Kjell 
Underlid 

År: 2016 

 

Titel:  I just have to 
move on”: Women's 
coping experiences 
and reflections 
following their first 
year after primary 
breast cancer surgery 

         

Tidskrift:  European 
Journal of Oncology 
Nursing 

 

Syftet med denna 
kvalitativa 
uppföljningsstudie var att 
beskriva olika kvinnors 
upplevelser av att 
handskas med sitt besvär 
och reflektioner kring 
deras första år efter 
primär bröstcancer 
kirurgi. 

   Kvalitativ studie  

Semi- 
strukturerade 
intervjuer som 
började med fyra 
frågor som 
utfördes 
tillsammans med 
10 kvinnor vid ett 
norskt 
universitetsjukhus 

En Kondensation 
analys enligt Kvale 

 

Fyra teman 
identifierades: 
existentiella problem 
och finna mening, sätt 
att tänka och känna 
om sjukdomen och 
vidtar åtgärder , och 
återvänder till ett 
normalt liv . Dessa 
teman beskrevs av de 
intervjuade kvinnorna 
i deras blick tillbaka 
efter ett avklarat första 
år efter deras primära 
bröstcanceroperation. 



 

 

2 

Författare: Elisabeth 
Coyne, Sally Borbasi 

År: 2009 

Titel: Living the 
experience of breast 
cancer treatment: The 
younger womens 
perspective 

Tidskrift: Australian 
Journal of Advanced 
Nursing 

 

Syftet var att undersöka 
upplevelser av 
bröstcancer hos unga 
kvinnor under femtio år 
och beskriva deras 
personliga upplevelser av 
att hantera 
bröstcancerbehandling 

Kvalitativ studie  

Djupegående 
intervjuer som 
började med 
öppna frågor 
utfördes 
tillsammans med 6 
kvinnor som var 
diagnostisierade 
med bröstcancer 

 

Tematisk analys 
enligt Grbich 

 

De diagnostiserade 
kvinnornas självkänsla 
påverkades negativt, 
då de upplevde en 
minskad förmåga av 
att ta hand om sin 
familj pga. av 
effekterna 
behandlingen gav. 
Dessa kvinnor 
upplevde även 
trötthet, illamående 
och tidig debut 
menopaus 
förändringar. Dessa 
förändringar var 
väldigt oroväckande 
för kvinnorna men 
trots det beskrev de en 
positiv önskan av att 
leva. 

3 

Författare: Thayse 
Gomes de Almeida, 
Isabel Comassetto, 
Karine de Melo Cezar 
Alves, Amuzza Ayla 
Pereira dos Santos, 
Jovânia Marques de 
Oliveira e Silva,  Maria 
Cristina Soares 
Figueiredo Trezz 

År: 2015 

Titel: Experience of 
young woman with 
breast cancer and 
mastectomized 

Tidskrift: Anna Nery 
School Journal of 
Nursing 

 

Syftet var att förstå 
upplevelserna hos yngre 
kvinnor med bröstcancer 
som har genomgått en 
mastektomi. 

Kvatitativ studie  

Intervjuer som 
började med 
öppna frågor 
utfördes 
tillsammans med 6 
kvinnor som var 
diagnostiserade 
med bröstcancer 

Fenomenologisk 
tillvägagångssätt 
enligt 
Heideggerian 

 

Resultatet 
presenterade tre 
teman som var 
kvinnornas 
upplevelser av att få 
en 
bröstcancerdiagnos, 
upplevelserna av att 
genomgå 
behandlingarna och 
hitta botemedel, 
upplevelserna av att 
övervinna bröstcancer. 



 

 

4 

Författare: 

SWINTON J., BAIN 
V., INGRAM S. 
&HEYSS.D 

År: 2011 

Titel: Moving inwards, 
moving outwards, 
moving upwards: the 
role of spirituality 
during the early stages 
of breast cancer 

Tidskrift: European 
Journal of Cancer 
Care 

 

Syftet med studien var att 
beskriva kvinnors 
upplevelser av att leva 
med bröstcancer och 
utforska om andligheten 
kan eller inte kan vara till 
hjälp för att hantera eller 
förbättra kvinnornas 
livskvalite. 

Kvalitativ studie  

Djupgående 
intervjuer  
utfördes 
tillsammans med 
14 kvinnor som var 
diagnostiserade 
med bröstcancer 

Ramverk 
tillvägagånssätt 
enligt Van manen  

Resultatet visade att 
kvinnorna sökte sig till 
religionen när 
existentiella frågor 
dök upp i samband 
med besvärliga 
erfarenheter av 
bröstcancer. Dessa 
kvinnor sökte 
religionen för att finna 
styrka och vägledning. 
 Mindre religiösa 
kvinnor sökte dock 
inte till religion för 
någon sorts 
vägledning eller 
styrka. 

5 

Författare: C. Piot-
Ziegler,  M.-L. Sassi, 
W. Raffoul, J.- F. 
Delaloye 

År. 2010 

Titel : Mastectomy, 
body deconstruction, 
and impact on 
identity: A qualitative 
study 

Tidskrift: British 
Journal of Health 
Psychology 

 

Denna studie syftar till 
att förstå kvinnornas 
upplevelser av leva med 
konsekvenserna som 
mastektomin hade på 
kroppen med hänsyn till 
den  kroppsuppfattningen 
och identiteten kvinnor 
med bröstcancer har. 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
började med 
telefonintervjuer  
utfördes 
tillsammans med 
19 kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgått 
mastektomi  

Tematisk analys 
enligt Braun och 
Clarke 

 

Mastektomi väckte en 
smärtsam och svår 
upplevelse  av 
kroppsdekonstruktion. 
Transformationerna 
av kroppen ledde till 
upplevelser som skam, 
en förändring i deras 
könsidentitet, de 
fysiska, emotionella, 
sociala, symboliska 
och relationella 
aspekterna påverkades 
negativt gradvist. 



 

 

6 

Författare: Ingalill L. 
Larsson Carita 
Jonsson, Ann C. 
Olsson, Gunvor Gard 
och Karin Johansson 

År: 2008 

Titel: Women’s 
experience of physical 
activity following 
breast cancer 
treatment 

Tidskrift: 
Scandinavian journal 
of Caring Science 

 

Syftet med denna 
kvalitativa studie var att 
beskriva hur kvinnor med 
bröstcancer upplever 
fysisk aktivitet efter 
operationen. 

Kvalitativ studie  

Semistrukturerade 
intervjuv med 
öppna frågor  
utfördes 
tillsammans med 
12 kvinnor som 
behandlades för 
bröstcancer  

Fenomenografskt 
tillvägagånsätt 
enligt Dahlgren 
och Fahlsberg  

 

Resultatet visade att 
drivkraften att förbli 
eller återgå till ett 
normalt fysiskt 
tillstånd är ett viktigt 
skäl för fysisk aktivitet 
efter 
bröstcanceroperation. 

Instruktioner och 
behov av stöd av fysisk 
aktivitet uttrycktes, 
rädsla av att återgå till 
det normala kändes 
som en kamp, rädsla 
av eventuella negativa 
biverkningar som kan 
uppstå formulerades 
också. Kvinnorna hade 
en önskan om att hålla 
sig normala utan 
några begränsningar, 
dessutom ville de få 
kontroll över sin 
situation. 

7 

Författare: Tighe, M., 
Molassiotis, A., 
 Morris, J., 
Richardson,J. 

År: 2011 

Titel:  Coping, 
meaning and 
symptom experience: 
A narrative approach 
to the overwhelming 
impacts of breast 
cancer in the first year 
following diagnosis 

Tidskrift: European 
journal of Oncology 
Nursing. 

Syftet med denna studie 
var att kartlägga och 
presentera olika kvinnors 
upplevelser under det 
första året efter 
bröstcancer diagnosen 

Kvalitativ studie  

Djupgående 
longitudinella 
intervju som 
började med 
öppna frågor 
utfördes 
tillsammans med 
39 kvinnor som 
var diagnosiserade 
med bröstcancer  

Tematisk narrativ 
tillvägagånssätt 
enligt Kohler 
reissman 

 

De överväldigande 
effekterna av 
bröstcancer upplevdes 
olika av de 
bröstcancer 
diagnosticerade 
kvinnorna men 
resultatet visade att 
det återspeglas vanliga 
behanddlingseffekter. 
Dessa 
behandlingseffekter 
inkluderade hantering 
av håravfall, 
kroppsändringar, 
konstant trötthet och 
sexuell hälsa och 
relationsrådgivning 



 

 

8 

Författare: Drageset, 
S, Lindström, G., 
Giske, T., Underlid, K. 

År: 2016 

Titel: Women's 
experiences of social 
support during the 
first year following 
primary breast cancer 
surgery 

Tidskrift: Journal of 
Caring Sciences 

 

Syftet med denna 
kvalitativa 
uppföljningsstudie var att 
beskriva kvinnors 
individuella upplevelser 
av socialt stöd under 
deras första år efter 
primär bröstcancer 
kirurgi. 

Kvalitativ studie  

individuell 
semistrukterade 
intervjuer som 
började med 
öppna frågor  
utfördes 
tillsammans med 
10 kvinnor som 
befann sig under 
första året efter 
bröstcancer 
diagnos 

Kondensation 
metod enligt Kvale  

 

I studien framkom 
fyra teman som är 
viktigt för socialt stöd: 
Att de diagnostiserade 
kvinnorna får utbyta 
erfarenheter, förstås 
som en individ, 
kontinuitet inom 
sjukvården och att få 
rätt och tillräcklig 
information och 
förklaringar kring sin 
diagnos. 

9 

Författare: Corney, R., 
Puthussery,S., 
Swinglehurst, J. 

Puthussery, Shuby 

Swinglehurst, Jane 

 
År: 2014 

 
Titel: The stressors 
and vulnerabilities of 
young single childless 
women with 
breastcancer: A 
qualitative study 

Tidskrift: 
European 
Journal of 
OncologyNursing 

 

Syftet med denna studie 
är att framhäva de olika 
unika upplevelserna som 
singla kvinnor med 
bröstcancer kan uppleva. 

 

 

Kvalitativ studie  

Djupagående 
semistrukturerade 
intervjuer som 
började med 
öppna frågor 
utfördes 
tillsammans med 
10 kvinnor som var 
diagnosiserade 
med bröstcancer  

Ramverk 
tillvägagångssätt 
enligt Braun och 
clarke 

 

Studien visade de 
olika stressfaktorerna 
och känsligheter dessa 
kvinnor drabbas av. 
Oron att behöva 
genomgå besvärliga 
behandlingar utan en 
partner var ett av 
fynden. 
Fertilitetsproblem 
som kan uppstå i 
framtiden var en 
oroväckande faktor 
och att få tillräcklig 
emotionell och 
praktisk stöd av 
vårdpersonal kring de 
frågor och funderingar 
var betydligt viktiga 
för dessa kvinnor. 



 

 

10 

Författare: Fenlon, 
Deborah, Frankland, 
Jane, Foster, Claire L. 
Brooks, Cindy, 
Coleman, Peter,Payne, 
Sheila, Seymour, Jane, 
Simmonds, Peter, 
Stephens, Richard, 
Walsh, Bronagh, 

Addington-Hall, Julia 
M 

År: 2013 

Titel: Living into old 
age with the 
consequences of 
breast cancer 

Tidskrift: European 
Journal of Oncology 
Nursing 

 

Studien syfte var att 
undersöker upplevelserna 
hos äldre kvinnor med 
bröstcancer och dess 
komplikationer 
tillsammans med en rad 
andra hälsoproblem och 
sjukdomar och att 
identifiera dessa 
patienters behov kring 
information och stöd som 
behövs. 

Kvalitativ studie  

semistrukturerade 
intervjuer som 
började med 
öppna frågor  
utfördes 
tillsammans med 
14 kvinnor med 
bröstcancer  

Tematiskt analys 
enligt Braun och 
Clark 

 

Studien visade att de 
äldre patienterna fick 
en rad komplikationer 
i samband med 
behandlingarna. 
Kosmetiska besvär och 
dåligare rörelser i 
axlar var sådana 
komplikationer som 
de drabbades av. Att 
åtgärda dessa besvär 
var oftast inte 
passande och 
diskuterades inte, 
dock var det ett önskat 
alternativ bland 
patienterna. Att inte 
behandlas som äldre 
och istället som 
individer genom att 
lägga hänsyn till deras 
personliga fysiska och 
sociala behov. 
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