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Abstrakt  

 

Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall runt om i världen. 

Kvinnor som insjuknat i bröstcancer kan uppleva såväl fysiologiska, sociala, existentiella 

som emotionella förändringar. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa kvinnors upplevelser under första 

året efter att ha drabbats av bröstcancer.  

Metod: En litteraturstudie som utgått från åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 

Analysprocessen har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen har utförts manifest. 

Resultat: I resultatet framkom det sex kategorier som ligger till grund för studien: ”Rädsla 

och oro” där kvinnorna upplevde rädsla och oro för kommande behandlingar, för döden 

och framtiden. ”Chock och skuld”, där kvinnorna upplevde tiden efter diagnosen som 

chockerande och en skuld över att dra in bröstcancer i familjehistorien. ”Betydelsen av stöd” 

där det framkom att stöd av familj och vänner hade stor betydelse för kvinnorna men att de 

samtidigt också upplevde ett bristande stöd och svårigheter att hantera diagnosen inför 

andra. ”Betydelsen av information” där det framkommer att kvinnors behov av information 

har en betydelse för hur de hanterar sin sjukdom. ”Hotad livskvalitet” upplevdes av 

kvinnorna som ett resultat av behandlingarna genom biverkningar och kroppsliga 

förändringar ”Personlig utveckling” framkom som slutgiltig kategori där kvinnorna uppgav 

att de fått en förändrad syn på livet efter diagnosen bröstcancer. 

Slutsats: Kvinnors upplevelser första året efter diagnosen bröstcancer kan skilja sig åt 

beroende på tidigare upplevelser och hur de upplever sin livsvärld. Genom att belysa 

kvinnors första tid efter diagnosen kan också sjuksköterskan öka sin förståelse för hur de 

upplever sin livsvärld och ge kvinnorna den information och stöd som de behöver. 
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Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över (WHO, 2014). Enligt 

Socialstyrelsen insjuknar i Sverige cirka 8000 kvinnor varje år (Socialstyrelsen, 2014). Det är 

vanligare att kvinnor insjuknar då runt 50 män i Sverige får diagnosen bröstcancer varje år 

medan cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag (Nystrand, 2014). Efter ett bröstcancerbesked har 

kvinnorna visat sig vara extremt sårbara men har en tendens att dölja sitt lidande i samband 

med att de söker vård (Schmid-Buchi, Dassen & Halfens, 2005). Studier visat på att 

kvinnorna känner att de inte tillåts visa sina känslor när de söker vård. De upplever att de får 

en acceptabel fysisk vård, men att deras känslomässiga behov försummas. Kvinnorna 

upplever ett undvikande beteende från sjukvårdspersonal och att de är oförmögna att se 

dem som hela personer med tankar och känslor. Detta har visat sig skapa ett dubbelt lidande 

för kvinnorna som har fått sitt bröstcancerbesked (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 

2002; Thomsen, Pedersen, Johansen, Jensen & Zachariae, 2007). Kvinnor som har fått en 

bröstcancerdiagnos berörs djupt existentiellt och synen på livet kan förändras efter beskedet 

(Arman et al., 2002).  
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Bakgrund  

Bröstcancer 

Bröstcancer är en av de vanligaste orsakerna till dödfall runt om i världen och i takt med att 

befolkningen blir allt äldre så ökar antalet insjuknanden (WHO, 2014). Enligt Socialstyrelsen 

(2007) svarar bröstcancer för cirka 30 procent av alla nydiagnostiserade cancerfall i Sverige 

och är den tumörsjukdom som är vanligast hos kvinnor. Bergh (2007, s. 10-17) redogör för att 

bröstcancer är en sjukdom i kroppens celler och som uppstår på grund av förändringar i 

generna. Ett flertal förändringar i cellen krävs för att en inledande cancerprocess ska kunna 

utvecklas till sjukdom. Nystrand (2014) förklarar att hur snabbväxande cancerceller är 

varierar hos olika kvinnor. Det finns olika former av bröstcancer där den vanligaste formen 

är ductal cancer som innebär att cancern bryter ut i mjölkgångarnas celler. Cancern kan även 

uppstå i mjölkkörtlarna vilken benämns lobulär cancer. Foy och Bowers (2009) beskriver att 

symptom kan vara en knöl eller förtjockning i bröstets område. Bröstet kan också ändra form 

eller storlek, svullnad eller klump i armhålan, fördjupningar i huden eller förändring i 

formen av bröstvårtan. Andra symptom kan även innebära blod från bröstvårtan och utslag 

på eller runt omkring den (ibid.) 

Diagnostik och behandling 

Enligt Socialstyrelsen (2007) används mammografi eller ultraljud för att fastställa diagnos 

och för att kartlägga utbredningen av bröstcancer. Även ett eller flera vävnadsprov utförs i 

syfte att ta reda på tumörens egenskaper. Bergh (2007, s. 53) förklarar att det rör sig om tre 

olika former av behandlingar vid bröstcancer vilka är kirurgi, läkemedel och strålning där 

kirurgi utgör den vanligaste behandlingen. Vidare finns det två alternativ vid kirurgisk 

behandling där det ena alternativet innebär att endast den delen av bröstet där tumören är 

belägen avlägsnas. Det andra alternativet benämns mastektomi och innebär att hela bröstet 

tillsammans med bröstvårta och bröstgård tas bort. Vidare förklarar Bergh (2007, s. 67-69) att 

strålbehandling är en lokalbehandling som rekommenderas som tilläggsbehandling mot 

kvarvarande bröstvävnad efter ett kirurgiskt ingrepp. Strålbehandling bör även ges mot 

lymfkörtlar lokaliserade i närheten av tumören vid en mer omfattande spridd bröstcancer. 

Läkemedel så som cytostatika, hormoner och antikroppar ges som tillägg till kirurgi- och 

strålbehandling. Hovind, Bredal och Dihle (2013) påvisar i sin studie att kvinnor som har fått 
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bröstcancer kan uppleva smärta och lidande efter genomgången bröstkirurgi, kemoterapi 

och strålning. Nervsmärta kan förekomma i bröst, armar och runt axelpartiet och huden kan 

bli öm och känslig för lättare tryck. Detta kan utgöra svårigheter att bära kläder (Hovind et 

al., 2013). Cheng et al. (2012) beskriver att behandling också kan bidra till 

rörelsebegränsning, sömnsvårigheter och trötthet som är förknippat till en lägre livskvalitet 

(ibid.) 

Kvinnors upplevelser efter diagnosen bröstcancer 

Upplevelser är något som enligt Eriksson (1991, s. 38-41) utformas utifrån erfarenheter i en 

persons liv och består av inre känslor som inte kan begripas av någon annan fullt ut. En 

upplevelse uppfattas olika från individ till individ och är högst personlig. Olika upplevelser 

följer en person livet ut och hela tiden tillkommer nya upplevelser (Eriksson, 1991, s. 38-41). 

Logan, Hackbusch-Pinto och De Grasse (2006) förklarar att kvinnor som har fått diagnosen 

bröstcancer kan reagera med att distansera sig och välja att inte exponera känslorna för 

omgivningen i syfte att skydda sig själva. Bitsika, Sharpley och Christie (2010) förklarar att få 

ett bröstcancerbesked kan påverka en persons livssituation i många olika avseenden. 

Sjukdomen kan innebära såväl fysiologiska., existentiella-, emotionella och sociala 

förändringar i personens liv. Eunyoung (2015) framhåller att dessa förändringar vidare 

gradvis kan inverka negativt på rutiner i vardagen och förmågan att kunna upprätthålla de 

sociala relationerna. Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp (2014) menar på att kvinnornas 

sociala roller kan påverkas eftersom symptomen av bland annat trötthet kan göra att de inte 

orkar utföra samma uppgifter i hemmet eller delta i sociala aktiviteter som de kunde innan 

insjuknandet. Det kan skapa en känsla av förlust av den rollen de alltid har identifierat sig 

med. Vilhauer (2008) redogör för att de kroppsliga förluster som kan medfölja en 

bröstcancerdiagnos kan väcka emotionella reaktioner hos kvinnorna som vidare kan 

påverkas på olika sätt i samspel med människor i kvinnornas närhet. Dessa kroppsliga 

förluster kan också påverka kvinnornas sexualitet och den kvinnliga identiteten (Vilhauer, 

2008).  

 

Reitan (2003, s. 51-60) menar på att en människa kan uppleva förluster i olika sammanhang 

när denne drabbas av en livshotande sjukdom. Att reagera med sorg är för människan en 
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normal reaktion vid en förlust men att sorgen är en förutsättning för personen att komma 

över eller att acceptera det som är förlorat. Reitan (2003, s. 51-60) förklarar att det uppstår ett 

behov av att få uttrycka känslor, funderingar och att få information samt att behålla nära 

relationer hos personer under krisen. I en kris finns latenta utvecklingsmöjligheter som kan 

innebära en vändpunkt till medvetandegörande (Reitan, 2003, s. 51-60). Kvinnor som har fått 

diagnosen bröstcancer kan få en ökad självmedvetenhet och kan bli mer öppna mot det som 

anses som viktigt i livet (Bitsika et al., 2010). Sjuksköterskor har huvudansvaret för 

patientens omvårdnad och det är viktigt som sjuksköterska att ha förståelse för patienternas 

upplevelser av bröstcancer för att kunna ge patienterna en god omvårdnad. 

Livsvärldsperspektivet  

Eriksson (1994, s. 18) menar att beroende på vad människan har för livssyn antar dess 

lidande olika former. Varje människas lidande är unikt och lidandet innebär alltid en kamp 

där människan kämpar. Eriksson (1994, s. 18) antyder att lidandet är både gott och ont och 

att människan genom lidandet kan öka sin självmedvetenhet och tillskriva lidandet en 

mening. Merleau-Ponty (1995, s. 21) menar på att kroppen inte kan jämföras med ett 

redskap, ting eller objekt som likt en möbel kan flyttas omkring i ett rum. Tvärtom, så 

förklarar Merleau-Ponty (1995, s. 21) att kroppen är personlighetens subjekt där 

medvetandet tar form genom kroppen, vilket betyder att människan är sin kropp och genom 

den egna kroppen som utgångspunkt upplever och förstår sin livsvärld. Enligt Dahlberg 

(1997, s. 67-71) kan en människa aldrig förstås fullt ut genom endast en objektiv syn utan bör 

betraktas som en levande enhet. För att få en fullständig bild av en människa krävs dennes 

egen beskrivning av sig själv, sin kropp och livssituation. Vidare menar Dahlberg (1997, s. 

67-71) att livsvärlden utgår ifrån den värld som människan dagligen lever i, vilket innefattar 

personens egna erfarenheter och upplevelser. Då alla människor ses som unika så upplevs 

också livsvärlden olika utifrån varje enskild individ. Livsvärldsperspektivet innebär därför 

att belysa hela människan och genom ett öppet sinne se efter det unika i varje människa. 

Dahlberg och Segesten (2003, s. 24-31) förklarar att upplevelser av sjukdom, hälsa, 

välbefinnande och lidande ingår i personens livsvärld. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

vårdar sjuksköterskan människan och dess livsvärld som utgångspunkt. För att 
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sjuksköterskan ska kunna ge en personcentrerad vård krävs en förståelse för den livsvärld 

personen befinner sig i efter ett insjuknande i en svår sjukdom.  

 

Problemformulering 

Boehmke och Dickersson (2006) bekräftar att upplevelserna mellan kvinnor efter en 

bröstcancerdiagnos kan skilja sig åt och på så vis också deras enskilda uppfattning om sin 

livsvärld, beroende på tidigare erfarenheter och upplevelser. Eftersom att en förståelse för 

livsvärlden är en förutsättning för en personcentrerad vård, är det av stor vikt att kvinnors 

upplevelser efter sitt bröstcancerbesked framhävs för att kunna möta dem i sin livsvärld och 

förbättra omvårdnaden.   

 

Eftersom att kvinnor upplever sig sårbara och livet runt i kring dem förändras efter att de 

mottagit sin diagnos, är det betydelsefullt att deras upplevelser av första tiden sammanställs 

och uppmärksammas. Genom att kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer lyfts 

fram, kan också personal inom hälso- och sjukvården få en ökad förståelse i hur kvinnorna 

upplever sjukdomen. På så sätt kan kvaliteten i omvårdnad och bemötande av denna 

patientgrupp förbättras.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa kvinnors upplevelser under första året efter 

att ha drabbats av bröstcancer.  

Metod 

En litteraturöversikt med fokus på studier med kvalitativ design valdes som metod för att 

besvara studiens syfte. En litteraturstudie innebär enligt Olsson och Sörenssen (2011, s. 144-

145) att kritiskt granska tidigare vetenskapligt underlag för att sedan sammanställa det till en 

ny studie. En kvalitativ design innebär att eftersträva en helhetsförståelse av speciella 

förhållanden för att få en så övergripande bild som möjligt av den aktuella situationen 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 17-18).  
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Datainsamling och urval  

Vetenskapliga artiklar från tidigare forskning låg till grund för studien. Information och data 

samlades in via referensdatabaserna PubMed och Cinahl. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) är Cinahl en förkortning som betyder Cumulative Index to Nursing and 

allied Health Literature och är en databas med fokus huvudsakligen på det 

omvårdnadsvetenskapliga området. PubMed har både medicinska och omvårdnadsinriktade 

artiklar (Willman et al., 2011, s. 80). För att underlätta sökningen och hitta relevanta 

söktermer till studien användes det svenska sökverktyget Medical Subject Headings, Mesh, 

från Karolinska Institutets hemsida.  

 

Sökord som användes i studien var breast neoplasms, experience, newly diagnosed, first 

year, women, life experience, life change events och after diagnosis. Till en början gjordes en 

bredare sökning för att få en djupare kunskap inom området. En bredare sökning är 

nödvändig i syfte att lära känna ämnet och vad som publicerats just inom det 

forskningsområdet (Henricsson & Billhult, 2012, s. 237-248). För att söka artiklar användes 

ämnesordlistor inom Pubmed och Cinahl. Ämnesordlistor kan liknas vid ett alfabetiskt träd 

innehållande över- och underrubriker (Willman et al., 2011, s. 70). Pubmeds ämnesordlista 

benämns Medical Subject Headings och Cinahls benämns Cinahl Headings. Enligt Willman 

et al. (2011, s. 60-72) utgör dessa de båda databasernas uppslagsverk och menar på att 

ämnesorden kallas MeSH-termer och bör användas för en korrekt utförd sökning. Söktermen 

breast neoplasms har varit huvudämnet i sökningarna och söktes genom MH som betyder 

”major concept” (Willman et al., 2011, s. 69-72). Breast Neoplasms kombinerades med 

underrubriker, subheadings, samt Meshtermer som utgjordes av life experiences, women  

samt life change events. Ämnesorden kombinerades också med fritextord. Orden söktes först 

enskilt och kombinerades sedan med varandra på olika sätt genom AND i den booleska 

sökoperatoren. Sökoperatoren AND kan användas när sökningen eftersträvar ett mer 

avgränsat område (Willman et al., 2011, s. 72-74). I Pubmed söktes även artiklarna manuellt i 

medföljande bilagor. Willman et al. (2011, s. 79) poängterar att sökningen kan kompletteras 

manuellt i artiklarnas tidsskrifter och referenslistor. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
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Studiens inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna som valdes ut skulle vara 

kvalitativa samt vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle vara peer-reviewed 

som enligt Willman et al. (2011, s. 88-89) innebär att materialet har granskats av andra 

forskare och på så sätt säkerställs kvaliteten på forskningen. I sökningen skulle artiklarna 

vara publicerade mellan åren 2000-2017 och även vara research article som innebär att 

artiklarna är vetenskapliga (Willman et al., 2011, s. 89). Deltagarna i studien skulle vara 

kvinnor och över 18 år gamla. Artiklarna ska ha fokus på vuxna kvinnors upplevelser av att 

insjukna i bröstcancer under första året. Studier som hade manliga deltagare exkluderades 

och studier med deltagare under 18 år exkluderades. 

Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna gick igenom en kvalitetsgranskning (Se bilaga 2) för att säkerställa att de 

artiklar som valdes ut uppnådde god vetenskaplig standard. En kvalitetsgranskning innebär 

att artiklarnas kvalitet systematiskt värderas utifrån ett antal frågor om kvalitetsgranskning 

(Willman et al., 2011, s. 104-105). De valda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av 

kvalitetsprotokoll Willman et al. (2011, s. 106-107) (Se bilaga 2). När artiklarna 

kvalitetsgranskades användes ett kvalitetsprotokoll som bestod av 16 frågor om 

kvalitetssäkring. Om svaret blev JA fick den aktuella frågan ett poäng. Blev svaret NEJ eller 

VET EJ så fick frågan noll poäng. Antalet poäng på varje fråga summerades ihop och 

räknades sedan om i procent. Artiklar som resulterade i 80%-100% fick hög kvalitet, 70-79 

fick medelkvalitet och artiklar mellan 50%-69% fick låg kvalitet. De artiklar med hög och 

medel kvalitet inkluderades i studien medan artiklar som fick låg kvalitet exkluderades 

(Willman et al, 2011, s. 106-107).  

 

För att avgöra om de vetenskapliga artiklarna som söktes stämde överens med syftet lästes 

artiklarna först på titelnivå. Därefter lästes 165 abstrakt som bedömdes kunna svara till 

studiens syfte. De artiklar som inte valdes att kvalitetsgranskas exkluderades eftersom de 

inte ansågs svara till inklusionskriterierna för studien eller för att de var kvantitativa. 

Sammanlagt valdes 11 artiklar ut från databaserna som lästes igenom ett antal gånger innan 

de kvalitetsgranskades. Av dessa 11 artiklar exkluderades ytterligare 3 artiklar då de endast 

uppnådde låg kvalitet. De resterande 8 artiklar som återstod valdes som grund till studien 
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då de uppnådde hög eller medel kvalitet och ansågs svara till studiens syfte. Fyra av 

artiklarna fick medel kvalitet och 4 fick hög kvalitet.  

Dataanalys 

Den innehållsanalys som låg till grund för studien var inspirerad av Graneheim och 

Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Analysen har varit manifest. En manifest 

innehållsanalys innebär att analysera textmaterialet och dess innehåll och beskriver efter det 

de mest uppenbara komponenterna som uttrycks i texten till skillnad från en latent 

innehållsanalys, där det görs en tolkning av det som ligger bakom orden i textmaterialet 

(Olsson & Sörenssen, 2011, s. 209). Artiklarnas resultat lästes upprepade gånger i syfte att få 

en ökad förståelse av innehållet. Att läsa igenom texten ett antal gånger är det första steget i 

analysprocessen och syftar till att få en helhetskänsla över textmaterialet (Graneheim & 

Lundman, 2004). I följande steg valdes de meningsenheter ut i studiernas resultat som 

ansågs svara på syftet. En meningsenhet är ett stycke eller en mening som ska stämma 

överens med studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna lades in i 

olika Word-dokument på datorn och översattes till svenska med hjälp av den egna 

språkförmågan och ett svenskt-engelskt lexikon. Därefter kondenserades meningsenheterna. 

Kondensering är en process där de valda meningsenheterna kortas ner i syfte att få texten 

mer lätthanterlig samtidigt som den mest betydelsefulla delen av texten bevaras (Graneheim 

& Lundman, 2004). En kodning av de kondenserade meningsenheter gjordes i följande steg. 

En kod liknas vid en etikett som kortfattat ska beskriva innehållet av den meningsbärande 

enheten (Graneheim & Lundman, 2004). När meningsenheter, kondensering och kodning 

ansågs som grundligt utförd, skrevs dessa ut från datorn. Därefter klipptes materialet isär 

och sorterades i olika högar med de koder som erhöll liknande innehåll. Vidare bildade 

koderna kategorier. De kategorier som uppkom innehöll de koder som ansågs bestå av 

liknande innehåll. 
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Etiska överväganden 

I en litteraturöversikt inom ramen för högskolestudier på grundnivå ses ingen nödvändighet 

att ansöka om etiskt tillstånd (jfr. Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 

SFS 2003:460, 2§). I denna litteraturöversikt valdes artiklar som innehöll samtycke från 

deltagarna, en god etisk standard samt godkända av en etisk kommité. I denna 

litteraturöversikt har inga egna åsikter eller värderingar lagts till.  

Resultat 

Resultatet baseras på 8 artiklar som resulterade i sex kategorier efter utförd analys. De 

kategorier som kommer att redogöras i resultatet är följande: Rädsla och oro, chock och skuld, 

betydelsen av stöd, betydelsen av information, hotad livskvalitet samt personlig utveckling. Resultatet 

innehåller också citat. Enligt Olsson och Sörenssen (2011, s. 308) används citat för att tillföra 

en mening till textinnehållet (ibid).  

Rädsla och oro 

Rädsla uppstod när kvinnorna fick reda på att de hade bröstcancer. De flesta kände oro och 

rädsla över att dö (Beatty, Oxlad, Koczwara, & Wade, 2008; Coward & Kahn, 2005; Drageset, 

Lindström, Giske & Underlid, 2011; Landmark & Wahl, 2002; Lyons, Jacobson, Prescott & 

Oswalt, 2002). Vissa kände rädsla för att dö ifrån sina barn och att inte se barnbarn växa upp 

(Drageset et al., 2011; Lyons et al., 2002). De fruktade att berätta om diagnosen eftersom de 

var rädda att skada familjen (Drageset et al., 2011). Kvinnorna uttryckte en rädsla att inte 

veta hur framtiden skulle se ut vilket gjorde att de försökte leva i nuet och undvika tankar 

om framtiden (Drageset et al., 2011; Landmark & Wahl, 2002; Lally, 2010). Vissa kvinnor var 

rädda för att bli beroende av andra och förlora sin självständighet som ett resultat av 

operationen (Lally, 2010; Drageset et al., 2011). Kvinnorna var rädda för att bli informerade 

om kommande behandling och att cancern hade spridit sig under väntetiden. Att välja 

bröstkirurgi upplevdes som chockerande och kvinnorna var vettskrämda och hade 

hjärtklappning över sitt beslut flera dagar efter. Att bli bortglömd var en rädsla samtidigt 

som det var skrämmande att behöva ringa vårdpersonal som de inte träffat innan (Drageset 

et al., 2011). Kvinnorna upplevde en oro för fysisk attraktionskraft när de skulle välja 
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behandling och var oroliga över hur andra skulle titta på dem efter genomgången kirurgi 

(Lyons et al., 2002; Drageset et al., 2011). En kvinna var rädd för att öka i vikt (Lyons et al., 

2002) medan andra uttryckte att största rädslan skulle vara att förlora bröstet och oroade sig 

över hur ärret skulle se ut (Drageset et al., 2011).  

Chock och skuld 

Att få sitt bröstcancerbesked upplevdes som chockartat för många (Lyons et al., 2002; 

Coward & Kahn, 2005; Lally, 2010; Beatty et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002). Några 

beskrev det som overkligt och att de kände sig slagna till marken och tappade andan när de 

kom hem (Lyons et al., 2002; Drageset et al., 2011). Kvinnorna försökte söka en mening till 

bröstcancern och la skulden på sig själva. De kände att hade de gjort saker annorlunda hade 

de inte fått sjukdomen (Beatty et al., 2008; Lally, 2010). Att få bröstcancer medförde att de 

kände att det var deras fel att bröstcancer drogs in i familjehistorien (Lally, 2010). Kvinnorna 

upplevde också att de belastade andra i familjen och kände att de inte var värda den vård 

och omsorg andra gav dem (Lally, 2010; Drageset et al., 2011).  

Betydelsen av stöd  

Stödet från familj och vänner upplevdes som betydelsefullt efter bröstcancerbeskedet för att 

kunna hantera sin sjukdom (Landmark & Wahl, 2002; Drageset et al., 2011; Lyons et al., 2002; 

Beatty et al., 2008; Coward & Cahn, 2005). Ett socialt stöd gjorde att kvinnorna kände att de 

inte behövde bära allt själva (Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al., 2002). Några av 

kvinnorna upplevde även ett stöd i sin tro på gud i svåra situationer (Lyons et al., 2002; 

Lally, 2010) Att delta i sociala sammanhang upplevdes för kvinnorna som något värdefullt 

då det fungerade som en distraktion från att hela tiden behöva tänka på bröstcancern (Lally, 

2011). Kvinnor uppskattade också stöd och gemenskap hos andra kvinnor med bröstcancer. 

Att spendera tid med kvinnor i samma situation gjorde att kvinnorna upplevde sin egen 

situation som mer normal genom att jämföra med andra som hade det värre (Lally, 2011; 

Coward & Cahn, 2005). Att känna andra som inte hade långt kvar gjorde att kvinnorna 

tyckte mindre synd om sig själva och minskade deras oro (Drageset et al., 2011; Tighe et al., 

2011). Kvinnorna uppskattade även stöd från vårdpersonal och kände tacksamhet för den 

goda vård och omtänksamma bemötande i samband med behandling (Coward & Cahn, 



11 

 

2005; Lyons et al., 2002). Mental och fysisk aktivitet såsom att läsa böcker, föra dagbok, träna 

och att måla bidrog även som en form av stöd för kvinnorna. Att frigöra energi och att ägna 

sig åt sådant som de innan diagnosen hade ägnat sig åt skapade en känsla av kontroll och 

fungerade som ett försvar för att hantera sjukdomen (Landmark & Wahl, 2002; Lally, 2011).  

 

”I like reading. I don’t remember much of what I’ve read, but books have been a great support” 

(Landmark & Wahl, 2002) 

 

Kvinnorna kände att vänner började dra sig undan när de fått sin diagnos och att de 

upplevde det tufft att vara ensamma (Landmark & Wahl, 2002; Beatty et al., 2008). 

Kvinnorna uttryckte att deras partner inte gav dem det stödet som de behövde (Tighe et al., 

2011). Även bristande socialt stöd från vårdpersonal upplevdes som en börda (Landmark & 

Wahl, 2002; Beatty et al., 2008). I samband med behandling kände sig kvinnorna panikslagna, 

att allt var upp till dem och att ingen kunde föreslå något. De upplevde en kamp att hålla 

reda på allt själva gällande sin vård och ett obehag när läkaren vände dem ryggen 

(Landmark & Wahl, 2002). Kvinnorna kände att de var tvungna att hålla upp en fasad inför 

familj och vänner (Beatty et al., 2008; Drageset et al., 2011; Lyons et al., 2002). Många gånger 

behövde de gråta men tillät sig inte att bryta ihop då de kände sig tvungna att samtidigt 

stötta familjen (Drageset et al., 2011). Kvinnor upplevde att de blev annorlunda behandlade 

avefter sin diagnos. Rädda reaktioner från omgivningen ökade oro och minskade deras 

förmåga att upprätthålla integritet och en känsla av kontroll (Lally, 2010). Detta gjorde att 

kvinnorna ville distanserade sig från människor i sin omgivning då de upplevde det svårt att 

prata ansikte mot ansikte (Lally, 2010).  

Betydelsen av information 

Kvinnorna beskrev sig vara i ovisshet tills de skulle bli informerade om sin 

bröstcancerbehandling och upplevde att det var en hopplös känsla att behöva vänta 

(Drageset et al., 2011). Vissa uttryckte att det var fruktansvärt att inte ha kontroll över vad 

som ska göras och att ha så många alternativ (Beatty et al., 2008). De kände sig överväldigade 

av press att ta beslut om behandling med för lite tid för att få en god förståelse för deras 

bröstcancer (Coward & Cahn, 2005). En kvinna kände att hon hade det svårt att ta in 
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diagnosen förrän hon fått det bekräftat på papper (Lally, 2010). De upplevde att de fått 

otillräcklig information om biverkningar och hur dessa skulle påverka dem i sina dagliga 

aktiviteter (Beatty et al., 2008). En kvinna uttryckte att hon kände sig oförberedd på 

biverkningarna då hon hade blivit varnad att hon skulle bli öm men inte i den 

utsträckningen och att det gjorde henne chockad (Tighe et al., 2011). Kvinnorna kände att det 

var betydelsefullt att ha tillräckligt med kunskap för att kunna utvärdera sin egen vård 

(Coward & Cahn, 2005). Att få reda på olika datum för kommande behandlingar gjorde att 

de kände sig lugnare och gav dem en känsla av kontroll (Drageset et al., 2011; Lally, 2010).  

Hotad livskvalitét 

Att få bröstcancer hade förändrat kvinnornas livsförlopp (Coward & Kahn, 2005; Lyons et 

al., 2002). De hade tidigare känt sig säkra eftersom de inte hade någon familjemedlem med 

bröstcancer, men kände sig inte längre säkra (Lyons et al., 2005) En del upplevde det som att 

de hade förlorat tilliten till sin tidigare hälsa (Lally, 2010). Att acceptera sjukdomen 

upplevdes som svårt för en del eftersom att kvinnorna uppgav att de inte kände sig sjuka 

(Drageset et al., 2011). En känsla av hopplöshet upplevdes av några av kvinnorna då de 

kände att de inte ville fortsätta kämpa och att de inte skulle överleva (Tighe et al., 2011; 

Lyons et al., 2002; Drageset et al., 2011; Beatty et al., 2008). ”…I felt that I wouldn’t live through 

this year…”(Drageset et al., 2011). 

 

Kvinnorna upplevde olika kroppsliga förändringar i samband med sina behandlingar. 

Många beskrev svårigheter att sova och att de kände sig trötta och utmattade efter 

cytostatikabehandlingen (Tighe et al., 2011; Beatty et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; 

Lally, 2010). Kvinnor upplevde att tröttheten bidrog till att de blev begränsade under dagen 

(Lyons et al., 2005; Tighe et al., 2011; Drageset et al., 2011) Det gjorde att det var svårt att ta 

itu med sitt jobb och de var tvungna att dra sig ur arbetet (Beatty et al., 2008; Tighe et al., 

2011). Vissa drog sig ur planerade sociala aktiviteter då de kände att tröttheten medverkade 

till att de inte fick ut det bästa av situationen (Tighe et al., 2011). Kvinnorna beskrev att allt 

de gjorde var en ansträngning och att gå upp för en trappa upplevdes som ett maraton 

(Beatty et al., 2008). De upplevde biverkningar av hormonbehandlingen som ett hinder för 

att gå vidare och upprätthålla ett normalt liv. Kvinnorna kände att de inte längre kunde göra 
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de saker som innan de fick cancer och uttryckte en stark vilja att återgå till sitt gamla liv 

(Mccann et al., 2010). Vissa kvinnor kände ilska över att bröstcancern hade gjort att de inte 

kunde fokusera på familj- och samhällsaktiviteter lika mycket som innan (Coward & Kahn, 

2005; Lally, 2010). De upplevde även förändrade roller i hemmet och fann det svårt att låta 

bli vissa aktiviteter som de överlåtit till deras partner (Beatty et al., 2008). Vissa sörjde sin roll 

som vårdgivare och uttryckte att de istället kände sig som vårdmottagare (Lally, 2010).  

 

Kvinnorna kände sig förtvivlade över smärtan som uppstod när huden ömmade som följd 

av strålbehandlingen (Tighe et al., 2011). En kvinna beskrev att hon var tvungen att hålla upp 

sina ögonlock för att se eftersom de var så ömma och torra (Landmark & Wahl, 2002). Andra 

upplevde en hemsk smak i munnen (Beatty et al., 2008) och vissa hade svårt att äta då de 

kräktes upp maten (Landmark & Wahl, 2002). Det framkom att kvinnornas kroppsliga 

förändringar påverkade deras självbild. I samband med att de tappade sitt hår upplevde de 

sig som att de kände sig som en annan person och hade svårt att känna igen sig själva (Tighe 

et al., 2011; Beatty et al., 2008). De kände att tappa håret förstörde själen och de kände sig 

deprimerade över att ha ett tunt och ojämnt hår (Mccann et al., 2010; Tighe et al., 2011).  

Kvinnorna kände sig mindre kvinnliga efter att de förlorat ett bröst efter en mastektomi 

(Landmark & Wahl, 2002). Efter bröstkirurgin kände kvinnorna det som om de blivit 

bestulna av sin kropp och att de kände sig ruttna och smutsiga inombords (Landark & Wahl, 

2002; Beatty et al., 2008). Det gjorde att de upplevde sig oattraktiva och de kände en skam 

inför sin partner (Tighe et al., 2011; Landmark & Wahl, 2002; Beatty et al., 2008). Kvinnorna 

uppgav att sexlusten hade försvunnit som ett resultat av cytostatikabehandlingen (Beatty et 

al., 2008) Att den fysiska relationen med sin partner hade försämrats gjorde kvinnorna 

upprörda (Tighe et al., 2011). 

 

Genom att dölja sina förändringar genom att färga håret eller att ersätta bröstet med en 

protes upplevde kvinnorna välbefinnande (Landmark & Wahl, 2002; Mccann et al., 2010). 

Bekräftelse från andra ansågs viktigt för att kvinnorna skulle acceptera sitt förändrade 

utseende (Landmark & Wahl, 2002). En kvinna besvärades inte längre av sitt ärr efter att ha 

fått det bekräftat från en annan man (Mccann, 2010). Med tiden ansåg kvinnorna att vad 

andra tyckte var mindre viktigt. En kvinna bestämde sig för att bli skallig då hon inte klarade 
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av att bära peruk och sjal längre (Tighe et al., 2011). Kvinnorna upplevde att förlora bröstet 

efter mastektomin kändes som ett handikapp, men att det ingav en känsla av att cancern var 

lyckat behandlad och att det förbättrade deras prognos (Mccann et al., 2010; Drageset et al., 

2011; Landmark & Wahl, 2002). 

Personlig utveckling  

Kvinnorna upplevde att de fått nya perspektiv på livet genom att uppskatta de goda dagarna 

mer (Coward & Cahn, 2005; Landmark & Wahl, 2002; Drageset et al.,2011). De kände att de 

hade blivit mer tålmodiga och snällare mot andra i sin omgivning (Lyons et al., 2002). En 

kvinna uttryckte att hon innan inte hade uppskattat människor runt omkring sig, men att 

hon nu uppskattar dem och de saker de gör för henne (Lally, 2011). Materiella ting ansågs 

mindre viktiga och kvinnorna blev mer medvetna om vem de valde att spendera tiden med 

(Drageset et al., 2011). En annan upplevde att livet är mer värdefullt och att hon försöker 

njuta mer av livet efter diagnosen (Tighe et al., 2011). Kvinnorna kände också ett behov av att 

kunna hjälpa andra genom sin erfarenhet. De upplevde tillfredsställelse när de genom sina 

egna erfarenheter kunde stödja andra kvinnor med bröstcancer (Coward & Kahn, 2005). En 

kvinna upplevde att hon hade lärt sig mycket att som sjuksköterska vara patient och ville ge 

tillbaka och förbättra patienters liv (Tighe et al., 2011). Andra relaterade till tidigare 

motgångar och kände att diagnosen var något att ta lärdom av (Coward & Kahn, 2005).  

 

”I think because I didn’t learn my lesson the first time, I have to learn my lesson this time. I think to 

slow down, take a look at life” (Coward & Kahn, 2005). 

 

Andra upplevde att de nu insett att de måste sätta sig själva i första hand och ta bättre hand 

om sig själva, (Lally, 2010) och uttryckte en vilja att göra livsstilsförändringar genom att äta 

mer hälsosamt och motionera mer regelbundet (Coward & Kahn, 2005; Lyons et al., 2002). 

Tidigare prioriteringar omvärderades när de insåg att de varit överambitiösa och drog sig 

undan mindre meningsfulla aktiviteter (Coward & Kahn, 2005). Kvinnorna upplevde att 

deras syn på döden hade förändrats och de inte var lika oroliga för att dö (Beatty et al., 2008). 

Detta gjorde att vissa blev mer andliga efter diagnosen (Lyons et al., 2002). Kvinnorna 

upplevde en inre styrka (Landmark & Wahl, 2002) och uttryckte att de konstant kämpar mot 
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bröstcancern och att de inte skulle ge upp (Tighe et al., 2011; Landmark & Wahl, 2002). De 

kände sig optimistiska och att de skulle överleva sin bröstcancer (Lyons et al., 2002; Lally, 

2010). Kvinnorna upplevde att mycket positivt hade kommit med bröstcancern och var 

övertygade om att de skulle komma ur sjukdomen som mer empatiska och kloka (Lally, 

2010; Drageset et al., 2011; Beatty et al., 2008).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Willman et al. (2011, s. 39) redogör för att kvalitativa forskningsmetoder är passande för 

studier som syftar till att beskriva och förklara mänskliga upplevelser. En kvantitativ 

forskningsmetod avser att förklara mätningsresultat med större antal deltagare och kräver 

ett objektivt förhållningssätt i inhämtning av data (Olsson & Sörenssen, 2011, s. 17-18). Att 

använda artiklar med en kvalitativ forskningsmetod ansågs därför som mest passande då en 

kvantitativ forskningsmetod hade försvårat en djupare förståelse av upplevelserna. En 

litteraturstudie bedömdes som bäst lämpad att använda då tidsaspekten ansågs som 

otillräcklig för att studien med endast en författare skulle uppnå tillräcklig trovärdighet och 

noggrannhet. Dessutom förklarar Olsson och Sörenssen (2011, s. 144-145) att litteraturstudier 

är mest förekommande i examensarbeten och att de inte bidrar till att hindra eller störa 

verksamheten inom hälso- och sjukvården, till skillnad från empiriska studier (ibid.) 

 

Variation i kön och ålder kunde ha varit till fördel för att uppnå en så god variation som 

möjligt i upplevelserna (Henricsson & Billhult, 2012, s. 237-248). Beslutet att endast räkna in 

kvinnor i studien togs då kvinnor är överrepresenterade i insjuknandet av bröstcancer 

(Nystrand, 2014). Grundtanken i arbetet var således att lyfta fram den mest utsatta gruppen 

vilka var kvinnor och därför exkluderades män. För att främja variationen och få ett bredare 

perspektiv av upplevelserna valdes därför att endast avgränsa åldern 18 år och uppåt hos 

deltagarna. En gräns på 18 år sattes eftersom barns upplevelser av cancer ansågs utgöra för 

stor kontrast jämfört med vuxnas och hade blivit en nackdel för resultatet. Willman et al. 

(2011, s. 84) förklarar att flera databaser bör användas i artikelsökningen. Att använda just 

Cinahl och Pubmed ansågs som relevant då de båda innehåller omvårdnadsvetenskapliga 
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artiklar. Flera databaser kunde bidragit till en bredare sökning vilket gör att en användning 

av endast två databaser kan ha varit en nackdel för studien. Dock ansågs ändå de båda 

databaserna ha ett brett och tillräckligt utbud av artiklar för att kunna täcka studien.  

 

En annan inklusionskriterie var att forskningsunderlaget skulle vara framställt från år 2000 

till år 2017. Den äldsta artikeln som valdes framställdes för 14 år sedan vilket kan ifrågasätta 

relevans och implementering av studien i dagens moderna hälso- och sjukvård. Enligt 

Olsson och Sörenssen (2011, s. 8-10) så står forskningen aldrig stilla utan förändras med 

tiden. Att inkludera engelska och svenska artiklar ansågs vara av stor vikt för att öka 

trovärdigheten i resultatet. Willman et al. (2011, s. 98-99) förklarar att inhämta material med 

ett språk som författaren förstår och själv behärskar är att föredra och ses som en fördel för 

den aktuella studien (Willman et al., 2011, s. 98-99). Behärskning av de båda språken anses 

som goda men eftersom att författarens modersmål är svenska kan detta därför ha påverkat 

resultatet. Som hjälp att översätta meningsenheterna till resultatet användes ett svensk-

engelsk lexikon samt den egna språkförmågan. Meningarna har noggrant översatts med 

hjälp av ett lexikon men den egna språkförmågan har ibland fått avgöra vissa engelska 

uttryck som inte kan översättas ordagrant till svenska men som författaren genom sin 

kunskap själv visste innebörden utav. 

 

De vetenskapliga artiklarna som valdes ut till studien gjordes i Norge, Australien, 

Storbritannien samt USA. Sveriges kommuner och Landsting (2005) förklarar att 

sjukvårdssystemen skiljer sig åt mellan olika länder. Norges, Storbritanniens och Australiens 

sjukvårdssystem kan liknas vid Sveriges sjukvårdssystem. Dock är USA ett av de länder som 

skiljer sig från Svenska sjukvårdssystemet eftersom att deras sjukvård inte är statligt betald 

(Sveriges kommuner och Landsting, 2005). Trots att USA skiljer sig i sitt sjukvårdssystem 

inkluderades tre artiklar från USA i studien. Värt att nämna är dock att dessa tre artiklar 

ansågs relevanta utifrån studiens syfte och dessutom likvärdiga övriga artiklar. Det 

framkommer således inget mönster av upplevelser i endast dessa tre artiklar som specifikt 

har riktas åt sjukvårdssystemet jämfört med de andra artiklarna. Huruvida personers 

ursprung i detta fall är relevant kan också diskuteras då varje persons upplevelse av att 

drabbas av en sjukdom är unik (Dahlberg, 1997, s. 24-31).  
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Det första steget i artikelsökningen var att hitta lämpliga sökord som stämde överens med 

studiens syfte. Willman et al. (2011, s. 70) förklarar att svenska MeSH är ett fördelaktigt 

sökverktyg att använda sig av i början av sökningen för att hitta passande sökord. Breast 

Neoplasms bedömdes dock vara en mer korrekt term att använda istället för breast cancer av 

anledning att breast neoplasms uppkom som sökterm i de båda ämnesordlistorna i Cinahl 

och Pubmed. I artikelsökningen gjordes en bredare artikelsökning i syfte att få en djupare 

kunskap inom området bröstcancer. Enligt Henricsson och Billhult (2012, s. 237-248) är 

kunskapen en fördel men att den vetenskapliga kvaliteten kan minska genom att vara påläst 

inom ett forskningsområde då det kan bidra till en förförståelse och ett riktat resultat. Dock 

anses inte förförståelsen i detta arbete ha påverkat trovärdigheten i resultatet då författaren 

har varit öppen med de upplevelser som har framkommit. Författaren hade ingen tidigare, 

personlig erfarenhet gällande kvinnors upplevelser av bröstcancer vilket kan ses som en 

styrka för studien. 

 

Den booleska sökoperatoren ”NOT” kunde ha använts i syfte att filtrera bort kvantitativa 

studier. För att underlätta sökningen kunde den ha kompletterats med ”NOT quantitative”. 

Enligt Willman et al. (2011, s. 72-73) används den booleska sökoperatoren ”NOT” för att 

exkludera material som anses som irrelevant till det som eftersöks. Ämnesorden 

kombinerades med fritextord då en blandning av ämnesord och fritextord brukar vara mest 

ändamålsenligt (Willman et al., 2011, s. 74-75). Även underkategorier användes i sökningen. 

Det mest väsentliga inkluderas sannolikt in i sökningen genom att använda underkategorier 

(Willman et al., 2011, s. 72-75). Att göra en manuell sökning i artiklarnas referenslistor kan 

ses som en styrka för studien då det breddade sökningen och resulterade i att flera relevanta 

artiklar upptäcktes.  

Den innehållsanalys som låg till grund för studien var inspirerad av Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Den är avsedd för vårdvetenskaplig 

forskning med kvalitativ design och ansågs därför som bäst lämpad (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen valdes då den uppfattades som lätthanterlig och de olika stegen 

var enkla att begripa. Innehållsanalysen valdes att göras manifest eftersom det fanns en 

önskan att hålla sig textnära. Analysprocessens kondensering upplevdes inte som svår, dock 
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var det frustrerande att hålla sig textnära från kondensering till kod för att bibehålla 

budskapet. Graneheim och Lundman (2004) slår fast att det är ofrånkomligt att undvika en 

tolkning i analysen och endast använda sig av en manifest innehållsanalys. Att ha varit 

ensam författare kan ha påverkat trovärdigheten i arbetet. I framförallt analysförfarande 

stärks trovärdigheten genom medverkan av minst två författare (Henricsson & Billhult, 2012, 

s. 237-248). Dock har bedömning och åsikter tagits emot av handledare vilket ökar 

trovärdigheten. Henricsson och Billhult (2012, s. 237-248) styrker att trovärdigheten i arbetet 

ökar om externa granskare såsom handledare eller andra lärare är behjälpliga vid 

granskning. Kvalitetsgranskningen har utförts helt självständigt vilket enligt Henricsson och 

Billhult (2012, s. 237-248) också bör göras mellan flera personer för att säkerställa kvaliteten 

på artiklarna. Endast en granskare kan därför ha påverkat trovärdighet i kvalitet av de 

utvalda artiklarna till studien.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser under första året 

efter att ha drabbats av bröstcancer. Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar där 

kategorierna “Rädsla och oro”, “Chock och skuld”, ”Betydelsen av stöd”, ”Betydelsen av 

information”, ”Hotad livskvalitet” och ”Personlig utveckling” framkom. 

 

Livsvärldsperspektivet enligt Dahlberg (1997, s. 67-71) innebär att människans syn på 

livsvärlden utgår från den värld som människan dagligen lever i, som innefattar personens 

erfarenheter och upplevelser. Livsvärldsperspektivet enligt Dahlberg (1997, s. 67-71) kan 

kopplas till resultatet då det påvisade att kvinnorna upplevde att insjukna i bröstcancer 

medförde förändrade perspektiv på livet. Därmed upplevde kvinnorna deras livsvärld 

annorlunda jämfört med innan de fick bröstcancer. Det framkom också att kvinnorna 

upplevde tillfredsställelse genom att kunna hjälpa andra kvinnor genom sin bröstcancer. 

Även denna del av resultatet kan kopplas till livsvärldsperspektivet då en väsentlig del av 

det innefattar att uppsöka en mening med livet (Dahlberg, 1997, s. 67-71). I resultatet såg 

många kvinnor insjuknandet i sjukdomen som ett uppvaknande att uppskatta livet mer och 

människorna runt i kring dem. De fick en ökad självmedvetenhet om att ta hand om sig 

själva mer. Resultatet går i linje med Bitsika et al. (2010) som menar utifrån sin studie att 
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kvinnor som fått diagnosen bröstcancer upplever existentiella förändringar vilket gör att de 

blir mer öppna mot livet. Kvinnorna i studien kände att de inte längre tar livet för givet och 

upplevde sig mer kärleksfulla mot människor i sin omgivning. De hade genom sjukdomen 

lärt sig att acceptera sina egna gränser vilket även förekommer för kvinnorna i resultatet 

(ibid.) Resultatet påvisade att kvinnorna upplevde trötthet, smärta, aptitlöshet och förlust av 

kroppsfunktioner som gjorde att kvinnorna kände sig begränsade och påverkade deras 

livskvalitet negativt. Resultatet påvisade att kvinnors upplevelser första året efter diagnosen 

bröstcancer innefattade en rad olika kroppsliga förändringar som bidrog med att kvinnorna 

fick en förändrad självbild. En vanlig kroppslig förändring var att kvinnorna tappade håret, 

vilket gjorde att de upplevde sig deprimerade och som om de var en annan person. En annan 

utmärkande kroppslig förändring för kvinnorna var en förlust av bröstet vilket gjorde att 

kvinnorna kände sig bestulna av kroppen, ruttna inombords och mindre kvinnliga. 

Resultatet stärks genom att kvinnornas livsvärld förändrades genom kroppen. Merleau-

Ponty (1995, s. 113) styrker resultatet gällande dessa upplevelser eftersom författaren menar 

på att människans kropp är personlighetens subjekt och medvetandet tar form genom 

kroppen. Det betyder att människan genom kroppen förstår och upplever sin livsvärld 

(Merleau-Ponty, 1995, s. 113). Eftersom att håret och brösten är en del av kroppen förändrade 

håravfallet och förlusten av bröstet kvinnornas medvetande om sig själva och därmed sin 

livsvärld. Bohemke och Dickersson (2006) stärker resultatet genom sin studie där kvinnornas 

självbild påverkades då de beskrev det som att deras forna jag hade blivit raderad. Enyoung 

(2015) bekräftar resultatet gällande identiteten som kvinna då bröstdeformation och 

håravfall gjorde att de kände sig mindre kvinnliga och beskrevs som lidande och 

känslomässigt omskakande av deltagarna. Det gjorde att flera kvinnor uppvisade en stark 

längtan att återfå sin kvinnliga skönhet (ibid.) 

 

I resultatet framkommer det att kvinnorna upplever hopplöshet men också lidande i form av 

kroppsliga förändringar. Samtidigt framkom det att de kämpar emot bröstcancern. 

Kvinnorna hade en positiv inställning till sjukdomen och att de kände att det kunde komma 

något bra ur den. Vissa uttryckte att de skulle överleva deras bröstcancer. Detta resultat 

stämde överens med Eriksson (1994, s. 19-20) som menar på att lidandet kan vara både gott 

och ont. Lidandet kan anta olika former men innebär alltid att människan kämpar. 
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Författaren beskriver att människan upplever det onda lidandet som en hopplös situation, 

men att människan å andra sidan kan tillskriva lidandet en mening genom sitt lidande 

(Eriksson, 1994, s. 19-20).  

 

I resultatet framkom det också att kvinnorna upplevde en försämrad fysisk relation och att 

sexlusten hade försvunnit. De upplevde även en skam inför andra över sina kroppsliga 

förändringar. Resultatet styrks av Vilhauer (2008) som i sin studie bekräftar att kvinnorna 

emotionellt upplevde en skam över sina kroppar. Kvinnorna i studien uppgav att de kände 

skam av rädsla för att bli avvisade eller oroliga över vad andra ska tycka om förändringen. 

Författaren styrker resultatet ytterligare då flera kvinnor i studien upplevde en minskad 

sexlust och att de kände sig mindre kvinnliga efter bröstkirurgin (Vilhauer, 2008). Resultatet 

påvisade att kvinnorna blev begränsade i vardagen och kunde inte deltaga i sociala 

aktiviteter fullt ut eller sköta sitt arbete på grund av tröttheten. De uttryckte att minsta 

ansträngning kunde upplevas som ett maraton. Boehmke och Dickersson (2006) stärker 

resultatet då de i sin studie påvisar att kvinnor beskriver att symptomen av trötthet upplevs 

styra deras vardag. De uttrycker en känsla av ”att alltid vara trött” vilket resulterade i att de 

inte kunde fortsätta sitt arbete eller andra aktiviteter som de brukade ägna sig åt innan. Även 

Krigel et al. (2014) stärker resultatet av en begränsning i vardagen då kvinnorna kände en 

frustration över att tröttheten hindrade dem från att kunna leva på samma sätt som innan 

insjuknandet. Detta resulterade framförallt i att de inte kunde upprätthålla deras tidigare roll 

i hemmet (ibid). En förlust av tidigare roller framkommer också i resultatet där kvinnorna 

uppgav svårigheter att överlåta sysslor till deras partner. De kände också en sorg att vara 

den som andra ska ta hand om då de innan insjuknandet brukade vara den som tog hand om 

andra. Även Enyoung (2015) ligger i linje med resultatet där kvinnorna kände att de inte 

kunde leva upp till förväntningarna i rollen som mor och hustru till övriga 

familjemedlemmar, vilket bidrog med en stor sorg för deltagarna (ibid.) 

 

Kvinnorna upplevde behovet av information som viktigt. Att behöva vänta kändes hopplöst 

och skapade en känsla av ovisshet. Att få information gällande sin behandling ingav en 

känsla av lugn och kontroll för kvinnorna. Enligt Reitan (2003, s. 51-60) behöver personer 

som drabbats av en livshotande sjukdom ständig information och är dessutom en process 
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som kräver upprepningar och återkommande justeringar. Resultatet i studien visade på att 

kvinnorna kände sig ensamma gällande sin vård och behandling och beskrev det som en 

kamp. De upplevde ett minskat stöd från sin omgivning och de kände ett bristande socialt 

stöd från sjukvårdspersonalen i form av ignorans. Likt resultatet menar Arman et al. (2002) 

att kvinnor upplever ett lidande som är relaterat till deras möte med hälso- och sjukvården. 

En känsla av att de deras själv och kropp blev bemötta separata istället för hela personer med 

tankar och känslor, fick dem att känna sig kränkta, besvikna och att förtroendet för vården 

minskade. Merleau-Ponty (1995, s. 21) styrker resultatet eftersom att författaren menar på att 

människan inte har sin kropp utan är sin kropp. I kroppen tar medvetandet form, den 

mänskliga kroppen kan således inte likställas med ett objekt. Enligt Dahlberg (1997, s. 67-71) 

bör människan betraktas som en hel, levande enhet. För att kunna förstå en människa fullt ut 

och för att få en fullständig bild av dennes livsvärld krävs utrymme för personens egen 

beskrivning av sin kropp, sin livssituation och sig själv.  
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Slutsats 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser första året efter diagnosen 

bröstcancer. Kvinnor under den här tiden upplever en rad olika emotionella förändringar, 

förändringar av kroppen, en hotad livskvalitet i form av en begränsad vardag och en 

genomgående personlig utveckling. Kvinnorna upplevde också ett behov av information och 

stöd som visade sig vara av stor betydelse för dem efter beskedet. Studiens resultat visar på 

att kvinnor det första året efter diagnosen bröstcancer upplever förändrad livsvärld. 

Eftersom att en förståelse av personers livsvärld är en förutsättning för att bedriva en 

personcentrerad omvårdnad, motiverar det användandet av livsvärldsperspektivet i denna 

studie. Vissa fynd i studien belyser nämligen att det föreligger brister i den personcentrerade 

omvårdnaden där svårigheter föreligger att se till hela människan och dennes upplevelser. 

Samtidigt belyser resultatet även att många kvinnor som har fått diagnosen bröstcancer 

upplever en ensamhet och även ett minskat stöd i hemmet, vilket lägger ett ännu större 

ansvar på sjuksköterskor att kunna ge rätt stöd till dessa kvinnor. Åtgärder för att kunna ge 

tillfredsställande information men att också kunna bidra med tillräckligt som stöd bör 

uppmärksammas och diskuteras inom sjukvården för att främja en personcentrad 

omvårdnad för denna patientgrupp.  

 

Studiens resultat kan fungera som en resurs i syfte att öka förståelsen för sjuksköterskor om 

hur kvinnor första året efter att de fått diagnosen bröstcancer upplever sin livsvärld. En 

omvårdnad då patienten är i centrum bör idag vara en central och självklar del inom hälso- 

och sjukvården, därför är det av stor vikt att kvinnors upplevelser första året efter att ha fått 

diagnosen bröstcancer uppmärksammas.  
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Sökningar Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

S1 "MH Breast Neoplasms" 60,550 2017-03-02 0 0 

S2 “Experience” 205,542 2017-03-02 0 0 

S3 ”newly diagnosed” 7,794 2017-03-02 0 0 

S4 ”first year” 21,669 2017-03-02 0 0 

S5 ”women” [Mesh] 265,327 2017-03-02 0 0 

S6 ”Life Experiences” 

[Mesh] 

21,030 2017-03-02 0 0 

S7 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 Published Date: 

20000101-20171231; 

English Language; Peer 

Reviewed; Research 

Article 

42 2017-03-02 25 2 

S8 S1 AND S3 AND S5 

Published Date: 

20000101-20171231; 

English Language; Peer 

Reviewed; Research 

Article 

206 2017-03-02 46 3 

S9 S1 AND S3 AND S6 

Published Date: 

20000101-20171231; 

English Language; Peer 

Reviewed; Research 

Article 

4 2017-03-02 3 1 
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Sökningar Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal 

valda 

artiklar 

S1 Breast Neoplasms [Majr] [Mesh]  283682 2017-03-02 0 0 

S2 Life Change Events [Mesh] 24917 2017-03-02 0 0 

S3 Women [Mesh] 820154 2017-03-02 0 0 

S4 Experience 530715 2017-03-02 0 0 

S5 First year 242959 2017-03-02 0 0 

S6 After diagnosis 1834490 2017-03-02 0 0 

S7 S1 AND S2 AND S3 

Filters: Publication date from 

2000/01/01 to 2017/12/31;English 

168 2017-03-02 50 2 

S8 S1 AND S3 AND S4 AND S5 

Filters: Publication date from 

2000/01/01 to 2017/12/31;English 

82 2017-03-02 24 1 

S9 S1 AND S2 AND S6 Filters: 

Publication date from 2000/01/01 

to 2017/12/31; English 

59 2017-03-02 17 2 
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 Författare/År/L

and 

Titel Metod Urval Kvalitet Studiens huvudresultat 

1. Beatty, L., 

Oxlad, M., 

Koczwara, B., 

& Wade, T.D. 

(2008). 

Australien 

The psychosocial concerns 

and needs of women 

recently diagnosed with 

breast cancer: a qualitative 

study of patient, nurse 

and volunteer 

perspectives. 

Kvalitativ design, 

olika 

fokusgruppsessioner 

bestående av 

frivilligarbetare, 

onkologisjukskötersk

or och patienter där 

diskussioner utgick 

från ämnesguider 

som ljudinspelades.  

19 

deltagare, 

30-65 år 

11/16=70% Det framkom att kvinnorna upplevde flera olika psykosociala 

problem och fem specifika problemområden identifierades; att 

hantera biverkningar, hanterandet av den förändrade 

självuppfattningen, stressreaktioner, att hantera andra personers 

negligerande övertygelser, förväntningar och känslor samt 

hantera sina egna tankar om överlevnad och utveckling. Det 

fanns en stor grad av överensstämmelse i de bekymmer och 

behov som identifierats i de olika kategorierna.  

Bilaga 3 Artikelöversikt 

 



 

 

 

2. Coward, D.D, 

& Kahn, D.L. 

(2005). USA. 

Transcending Breast 

Cancer: Making meaning 

from diagnosis and 

treatment 

Kvalitativ design, 

analyserades med 

fenomenologisk 

teknik. Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

14 

deltagare, 

31-63 år 

13/16=81% Upptäckt: Förlorandet av den individuella uppfattningen om 

god hälsa och rädslan för döden tvingande kvinnorna att leta 

inom sig och utåt för stöd och information om sin sjukdom. Att 

prata med andra kvinnor med bröstcancer resulterande i att 

kvinnorna kände en lättnad, fick andra prioriteringar i livet och 

fick en ökad uppskattning för andra som hjälpte samt livet i sig. 

Med tiden så tydliggjordes och ändrades en del värderingar och 

beteenden hos kvinnorna vilket hjälpte dem att skapa en mening 

från sina erfarenheter.  

3. Drageset, S., 

Lindstrøm, 

T.C., Giske, 

T., & 

Underlid, K. 

(2011). Norge 

Being in suspense: 

women’s experiences 

awaiting breast cancer 

surgery 

Kvalitativ deskriptiv 

design med 

jämförande analys. 

Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer 

21 

deltagare, 

41-73 år 

14/16=88% Att känna sig frisk, men att anpassa sig till sjukdomen, väntan, 

osäkerhet, behovet av att berätta samt existentiell medvetenhet 

är kategorier som har identifierats. Att behöva vänta upplevdes 

som skrämmande, smärtsamt, långt och svår – men också 

nödvändigt. Vissa uttryckte oro eftersom de inte kunde göra 

något åt sin situation. Andra betonade att det var bra att ha en 

del tid emellan diagnosen och kirurgin för att förbereda sig 

personligt och kunna spendera tid med närstående. Att 

informera andra om diagnosen upplevdes som en stor börda för 



 

 

 

de flesta av deltagarna. Sociala nätverk kan både ge och kräva 

stöd.   

4. Lally, R.M., 

(2011). USA 

Acclimating to breast 

cancer: a process of 

maintaining self- integrity 

in the pretreatment 

period. 

Kvalitativ design. 

Analayserades med 

Grounded theory. 

Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

18 

deltagare, 

37-87 år 

13/16=81% En hotad självintegritet var det största problemet som 

identifierades hos kvinnorna under förbehandlings perioden. 

Kvinnorna mötte problemet genom en kontinuerlig, ickelinjär 

process av acklimatisering till den nydiagnostiserade 

bröstcancern bestående av tre steg: kartläggning av situationen, 

att vidta åtgärder och den nya självbilden. Situations och 

personliga faktorer påverkade kvinnornas nivå av engagemang i 

ett eller flera steg. 

5. Landmark, 

BT. & Wahl, 

A. (2002). 

Norge..  

Living with newly 

diagnosed breast cancer: a 
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women with newly 

diagnosed breast cancer. 

Kvalitativ design, 

analyserades med 

Grounded Theory. 

Halvstrukturerade, 

individuella 

intervjuer. 

10 

deltagare, 

39-69 år 

 

13/16=81% Existentiella frågor uppstod som en viktig aspekt av att leva 

med nydiagnostiserad bröstcancer. Det centrala temat var 

”viljan att leva”. All energi gick till att ihärdigt kämpa för livet. 

Dessutom visade resultaten andra aspekter i kvinnors 

kännedom att leva med bröstcancer, såsom deras erfarenheter i 

samband med känslomässiga reaktioner, fysiska kroppsliga 

förändringar, deras kvinnliga identitet, meningsfulla aktiviteter 

och deras sociala nätverk. 
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Jacobson, S.S, 

Prescott, B., & 
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Women ́s experiences 
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Kvalitativ design med 

analyserad med 

fenomenologisk 

teknik. Djupgående, 

bandinspelade 

intervjuer. 

20 

deltagare, 

30-56 år 

11/16=70% Att dela erfarenheter, bli förstådd som en individ, kontinuitet, 

information och förklaringar var teman som identifierades. Att 

dela gemensamma erfarenheter ökade kvinnornas kunskap om 

cancer, ökade deras erfarenheter av att få stöd samt minskade 

ältandet. Efter 1 år kände kvinnorna att nätverket runt dem hade 

”normaliserats” och var mindre stödjande. Att bli sedd som en 

person och inte ”en diagnos som behandlas” samt kontinuitet av 

professionellt stöd var viktigt och gav känslor som trygghet och 

förtroende. Kvinnorna kände osäkerhet efter att det 

professionella stödet avslutades efter behandlingen. Information 

och förklaringar relaterade till behandlingen samt eventuella 

komplikationer var viktigt för kvinnorna.   

7. McCann, L., 

Illingworth, 

N., 

Wengström, 

Y., Hubbard, 

G., & 

Kearney, N. 

(2010). 

Transitional experience of 

women with breast cancer 

within the first year 

following diagnosis. 

Kvalitativ deskriptiv 

design, jämförande 

innehållsanalys. 

Semistrukturerade, 

individuella 

intervjuer. 

12 

deltagare, 

21-85 år 

12/16=75% Två huvudbegrepp framkom från studien: ”Identitetsövergång”: 

att övergå från frisk till sjuk och ”Att ta nästa steg in i 

framtiden”: Att leva med bröstcancer och gå vidare. 

Identitetsövergång uppstod som en följd av de förändringar och 

anpassningar deltagarna var tvungna att göra som ett resultat av 

deras diagnos. Att förbereda sig för framtiden uppstod som en 

följd av de utmaningar dessa kvinnor ställs inför som lever med 

cancer. 
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8. Tighe, M., 

Molassiotis, 

A., Morris, J., 
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Richardson, 

J., 2011, 

Storbritannie
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Coping, meaning and 

symptom experience: A 

narrative approach to the 

overwhelming impacts of 

breast cancer in the first 

year following diagnosis 

Kvalitativ design med 

en tolkande 

innehållsanalys. 

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer. 

10 

deltagare, 

34-57 år 

12/16=75% Resultatet visade hur kvinnor relaterade coping och mening till 

sina erfarenheter av relationer, att återgå till arbetet och 

egenansvar över bröstcancerns symptom. Den största 

förändringen av bröstcancern var personlig för varje drabbad 

kvinna och speglade vanligaste biverkningarna av 

behandlingen. Dessa inkluderade fatigue, anpassningen till 

håravfall och vanställdhet och det uppenbara behovet för 

sexuell hälsa och relationsrådgivning. 

 


