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Sammanfattning 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Varje 

år drabbas cirka 7000 kvinnor. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

dessa kvinnors upplevelser. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att 

drabbas av bröstcancer, från diagnos till behandling. Metod: En allmän litteraturstudie 

med induktiv innehållsanalys genomfördes. Resultat: Kvinnorna chockades av diagnos-

beskedet och reagerade starkt känslomässigt. Bröstoperation och cellgiftsbehandling 

gav kvinnorna en känsla av att förlora sin kvinnlighet. Kvinnorna fick en ny syn på livet 

med nya prioriteringar. Stöd från närstående och sjukvårdspersonal var betydelsefullt 

och brist på detta upplevdes som en extra börda. Diskussion: Varje individ ser världen 

utifrån sitt eget perspektiv, så kallad livsvärld. Livsvärlden påverkade kvinnornas upp-

levelser av sjukdomen. Bristande stöd från personal kan bero på oförmåga att möta 

kvinnorna i deras livsvärld. Upplevelsen av förlusten av kvinnlighet kan bero på 

kvinnornas egna uppfattningar om kvinnlighet. Slutsats: Omvårdnaden bör fokusera på 

kvinnornas sjukdomsupplevelse. Detta kan uppnås genom att sjuksköterskan försöker 

möta kvinnorna i deras livsvärld. Sjuksköterskan bör också hjälpa kvinnorna att återigen 

uppnå en känsla av kvinnlighet.  
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Abstract 
Background: Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden. 

Every year approximately 7000 women receive the diagnosis. Therefore it is im-

portant that the nurse has knowledge of these women's experiences. Purpose: The 

purpose was to describe women's experiences of being diagnosed with breast 

cancer, from diagnosis to treatment.  Method: A general literature review with 

inductive analysis was conducted. Results: Women were shocked by the diagnosis 

and reacted emotionally. Breast surgery and chemotherapy gave the women a sense 

of losing their femininity. They had new perspectives on life with new priorities. 

Support from relatives and professionals played an important role, lack of support 

became an extra burden. Discussion: Every individual sees the world from their 

own perspective, so-called lifeworld. The lifeworld affected the women's ex-

periences of the disease. Lack of support from professionals may be due to the in-

ability to meet the women in their lifeworlds. The feeling of lost femininity may 

depend on the women´s own perceptions of femininity.  Conclusion: The nursing 

should focus on the women's experiences of illness. This might be achieved by 

nurses meeting the women in their lifeworlds. Nurses should also try to assist the 

women to re-establish a sense of femininity.  

 

Keywords: Breast cancer, Experiences, Femininity, Caring, Nurse, 

Lifeworld  
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BAKGRUND 
I Sverige ställs cirka 7000 bröstcancerdiagnoser varje år. Detta motsvarar 15-20 kvinnor varje 

dag och gör det till den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor (Cancerfonden, 2009). Var 

tionde kvinna riskerar att drabbas av bröstcancer innan hon fyllt 75 år (Socialstyrelsen, 2009). 

Skuld, ilska och skam kan vara exempel på känslomässiga reaktioner vid ett cancerbesked. 

Kvinnans reaktion på cancerdiagnosen beror bland annat på tidigare erfarenheter och vilken 

kunskap hon har om sjukdomen, behandlingen och prognosen. Cancerdiagnosen kan upplevas 

som ett hot mot rollen som kvinna, mamma, maka och anställd. Utseendemässigt kan rädslan 

vara stor att se ut som en ”cancerpatient”, med ärr efter bröstoperation och håravfall vid 

behandling. Cirka 80 % av kvinnorna som drabbats av bröstcancer drabbas också av 

dödsångest i samband med diagnostisering (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 

2007). 

 

I en bok, skriven av Frank, Gran, Rundqvist och Arman (2008), berättar tre kvinnor om sina 

upplevelser av att drabbas av bröstcancer, från första misstanken om sjukdom till genom-

gången behandling. En av kvinnorna berättade om sin upplevelse av att vara tvungen att 

operera bort sitt bröst. 

 

”Jag kunde inte bli mer ledsen. Visst insåg jag att det viktigaste var att få bort 

cancern som växte där, men sorgen över att jag skulle förlora en av kvinnans 

och moderns viktigaste kroppsliga symboler, var för mig något fruktansvärt. 

Tiden stannade upp och mitt liv likaså. Jag ville inte vara med längre. Jag 

ville gå och gömma mig i en vrå och bara få vara ifred” (Frank et al. 2008, s 

49). 

 

För att sjuksköterskan ska kunna vara ett stöd för patienter med bröstcancer krävs kunskap 

och förståelse för hur patienten upplever sjukdomen (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin 

& Eriksson, 2004). När kvinnan fått diagnosen bröstcancer är behovet stort av professionell 

kunskap och stöd. Med diagnosen följer frågor och funderingar kring sjukdomen. Sjuk-

sköterskan kan med hjälp av sin kunskap och omvårdnad fungera som ett stöd för patienten. 

Hon bör vara lyhörd och anpassa informationen efter den enskilda patientens behov (Liao, 

Chen, Chen & Chen, 2007). 
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I en studie, av Arman et al. (2004), beskrev kvinnor med bröstcancer hur lidandet ökade på 

grund av att inte bli sedd av sjukvårdspersonal. De upplevde att sjukvården såg dem som 

objekt och endast intresserade sig för sjukdomen. En kvinna kände att hon kunde ha skurit av 

sig bröstet och skickat in det till sjukhuset eftersom de inte visade intresse för henne som 

person. Kvinnornas lidande upplevdes svårare vid brist på stöd och förståelse från sjukvården. 

De upplevde att de var tvungna att kämpa mot bröstcancern på egen hand. 

 

I omvårdnaden av patienten skulle sjuksköterskan kunna utgå ifrån det fenomenologiska 

begreppet livsvärld. Detta begrepp myntades av filosofen Edmund Husserl (1859-1939) och 

har sedan vidareutvecklats av andra filosofer. Livsvärld innebär att varje människa har en 

egen verklighet, att alla ser världen utifrån sitt eget perspektiv. När någon drabbas av sjukdom 

förändras upplevelsen av livsvärlden. Sjuksköterskan ska utifrån denna filosofi fokusera på 

patientens sjukdomsupplevelse istället för på sjukdomen. Patienten och sjuksköterskan ser 

sjukdomen ur olika perspektiv och har därför olika kunskaper om sjukdomen. Genom att sjuk-

sköterskan sätter sig in i patientens situation och livsvärld får hon ökad förståelse för dennes 

upplevelser och kan då ge en individanpassad omvårdnad (Birkler, 2007, Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007). 

SYFTE 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer, från diagnos till 

behandling. 

METOD 
Litteraturstudien utfördes som en allmän litteraturstudie och byggdes på kvalitativ forskning 

inom omvårdnad. I en allmän litteraturstudie görs en litteraturöversikt för att sammanfatta och 

analysera befintliga forskningsresultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). För referering 

och texthänvisning användes Harvards refereringssystem utifrån Backman (2008).  

Urval och avgränsningar 

Vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsychInfo, vilka är inriktade på forskning inom omvårdnad. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara kritiskt granskade, skrivna på engelska, svenska, norska eller danska, 

vara publicerade efter år 2000 och ha abstract tillgängligt.  
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Sökorden kombinerades med Booleska sökord, and, or och not för att avgränsa ytterligare. 

Trunkering användes tillsammans med sökorden för att inte gå miste om relevant material på 

grund av sökordens olika böjningsformer (Friberg, 2006).  

 

Sökord som användes var: breast cancer, nursing, experience, ”living with breast cancer”, 

patients perspective, ”newly diagnosed breast cancer”, diagnosis, newly. 

 

Sökningarna i databaserna Pubmed och PsychInfo gav endast material som tidigare påträffats 

i Cinahl samt artiklar som inte svarade mot syftet. Även manuella sökningar gjordes i 

Googlescholar och Samsök. Intressant material söktes upp och artiklar som svarade mot 

litteraturstudiens syfte inkluderades (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Tillvägagångssätt och metod 

Funna artiklar granskades och relevanta artiklar analyserades vidare. Totalt 15 artiklar 

sammanställdes till ett resultat. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes utifrån Fribergs 

(2006) granskningsmall som innefattar 14 punkter. De artiklar som uppfyllde 0-5 punkter till-

delades benämningen låg kvalitet, de med 6-9 uppfyllda punkter tilldelades benämningen 

medelhög kvalitet och de artiklar som uppfyllde 10-14 punkter tilldelades benämningen hög 

kvalitet (Friberg, 2006). Fem artiklar uppfyllde kraven för hög kvalitet och åtta artiklar till-

delades benämningen medelhög kvalitet. Två av artiklarna tilldelades benämningen 

medelhög- hög kvalitet då de uppfyllde nio av de, enligt oss, viktigaste punkterna. En av 

dessa punkter var att studien skulle ha en metoddiskussion som visar studiens styrkor och 

svagheter. Ingen av de valda artiklarna fick benämningen låg kvalitet. 

Analys 

Utvalda artiklar lästes flera gånger för att få en tydlig bild över deras resultat. Därefter 

sammanställdes artiklarna i en artikelöversikt för att få en överblick (se bilaga 2). Artiklarnas 

resultat analyserades utifrån induktiv innehållsanalys för att urskilja meningsbärande enheter 

som svarade mot syftet. Induktiv innehållsanalys innebär att likheter och skillnader söktes i 

texten utan en förutbestämd hypotes (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). De menings-

bärande enheterna från materialet kodades och skrevs ner på lappar. Varje kod och artikel 

tilldelades ett nummer för att det skulle vara möjligt att gå tillbaka till ursprungsmaterialet vid 

oklarheter. 
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Subkategorier bildades utifrån kodernas likheter och skillnader. Därefter framkom över-

gripande kategorier utifrån subkategoriernas innehåll.  

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

Materialet som användes till litteraturstudien var godkänt av en etisk kommitté. Detta innebär 

att utomstående personer har etiskt granskat och godkänt de empiriska studierna. Genom att 

endast ha använt artiklar som är peer-reviewed garanterar det att studierna gjorts utefter etiska 

övervägande och riktlinjer (Forsman, 1997). 

 
Författarnas förförståelse 
Bröstcancer är ett skrämmande ord som associeras med sorg, oro och rädsla. Sjukdomen förde 

författarnas tankar till att det endast drabbar kvinnor i medelåldern och uppåt. Inspirationen 

till litteraturstudien kom av att en ung närstående insjuknat i bröstcancer. Det blev då tydligt 

att denna sjukdom kan drabba både unga och gamla människor. Diagnosbeskedet kan vara 

början på en livskris där hela världen sätts i gungning. Det kan därför vara viktigt att som 

sjuksköterska vara medveten om detta och finnas till hands som stöd. För att uppnå en god 

omvårdnad krävs ökad förståelse för patientens upplevelser.   
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RESULTAT 
I sammanställningen av resultatet framkom åtta kategorier och 27 subkategorier som 

beskriver kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Dessa redovisas i figur 1. 

 

Kategorier: Subkategorier: 

 

Att drabbas av bröstcancer 

 

Före fastställd diagnos 

 Diagnosbeskedet 

 Tvivel och skuldkänslor 

 Känslor till följd av diagnosbeskedet 

 Accepterandet av sjukdomen 

 

Hantera sjukdomen 

 

En okänd inre styrka 

Vikten av positiva tankar 

Distraktion  

 

Information 

 

Vikten av information 

Rätt information vid rätt tillfälle 

 

Behandling 

 

Beslut om behandling 

 Operation 

 Cellgiftsbehandlingen 

 

Att inte längre känna sig kvinnlig 

 

Förlusten av ett bröst 

 Hår, en kvinnlig symbol 

 Gammal i förtid 

 

Stöd och relationer 

 

Stöd från närstående 

 Bristande stöd från närstående 

 Stöd från sjukvårdspersonal 

 Bristande stöd från sjukvårdspersonal 

 Andra källor till stöd 

 

Familj 

 

Viljan att skydda sin familj 

 Rollen som mamma 

 

Existentiella funderingar 

 

En ny syn på livet 

 Tro och andlighet 

 Tankar kring döden 

Framtiden 
Figur 1 Kategorier och subkategorier. 
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Att drabbas av bröstcancer 

Bröstcancerbeskedet upplevdes som chockerande och livet förändrades plötsligt. Diagnosen 

följdes av skuldkänslor, tvivel och oro. Kvinnorna upplevde att det var lättare att leva med 

sjukdomen när de väl accepterat sin diagnos.  

 

Före fastställd diagnos 
Kvinnor som upptäckt en förändring i sitt bröst beskrev en känsla av att något inte stod rätt 

till. Förändringen i bröstet associerades till cancer och skapade oro (Kovero & Tykkä, 2002, 

Lackey, Gates & Brown, 2001). I en studie av Lackey et al. (2001), som undersökte afro-

amerikanska kvinnors upplevelser, berättade en kvinna att hon inte känt sig orolig då hon 

tidigare haft godartade tumörer och trodde att det var så även denna gång. I en finsk studie av 

Kovero och Tykkä (2002), beskrevs en kvinna som först inte blev tagen på allvar av sjuk-

vårdspersonal då hon misstänkte bröstcancer. Kvinnorna beskrev en lång väntan och en 

utdragen diagnosprocess (Kovero & Tykkä, 2002, Landmark, Strandmark & Wahl, 2002, 

Landmark & Wahl, 2002 ). Andra upplevde istället att diagnosprocessen gick så fort att de 

inte hann förstå vad som hände (Lackey et al., 2001). 

 

Norska kvinnor i en studie, av Heskestad och Tjemsland (1996), beskriver hur läkarens upp-

trädande gav dem en föraning om att det var bröstcancer. En av kvinnorna berättade att hon 

såg i läkarens ögon att det var cancer, redan innan han hade berättat det. En annan misstänkte 

att det var cancer då hon blev inkallad i ett annat rum än andra som tagit samma prov. 

Känslan förstärktes av att läkaren inte kunde se henne i ögonen. I samma studie berättade en 

av kvinnorna att hon sprungit på sin läkare utanför sjukhuset, han frågade om hon fått något 

besked ännu. Hon fick då en känsla av att läkaren visste mer än vad han berättade.  

 
Diagnosbeskedet  
En reaktion som flera gånger beskrevs i artiklarna var att kvinnorna blev chockade av 

diagnosbeskedet (Coyne & Borbasi, 2007, Kovero & Tykkä, 2002, Landmark, Strandmark & 

Wahl, 2001). Beskeden upplevdes som överraskande och hemska för de kvinnorna som inte 

hade misstänkt bröstcancer (Kovero & Tykkä, 2002, Landmark & Wahl, 2002).  
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En del kvinnor blev chockade då de trodde att sjukdomen endast drabbar äldre kvinnor och att 

de därför inte var i riskzonen (Halkett, Arbon, Scutter, & Borg, 2007, Kovero & Tykkä, 

2002). Några beskrev att diagnosen upplevdes som att få en dödsdom. En av kvinnorna 

drabbades av stark dödsångest och hon ville hoppa framför ett tåg för att undkomma sin 

ångest (Kovero & Tykkä, 2002, Lackey et al., 2001).  

 

I samband med beskedet beskrevs olika känslomässiga reaktioner, så starka att de upplevdes 

som fysiska besvär. Dessa var: stickningar i bröstet, magsmärtor, andningsbesvär, illamående 

och skakningar. Andra symtom var av psykisk karaktär: som rädsla, oro, förtvivlan, stress och 

panikkänslor. Vissa hade behov av att skrika av sig efter diagnosbeskedet (Fu, Xu, Liu & 

Haber, 2008, Heskestad & Tjemsland, 1996), medan andra beskrev en känsla av att vara i ett 

tomrum utan att kunna reagera (Kovero & Tykkä, 2002). I en studie, av Heskestad och 

Tjemsland (1996), beskrev kvinnorna att diagnosbeskedet följdes av en oförmåga att tänka 

klart, allt blev plötsligt kaos. En kvinna berättade att hennes värld rasade samman, hennes 

första tanke var att hon var för ung för att dö. En annan kvinna blev först förtvivlad men fick 

senare ett större perspektiv på sin situation genom att tänka på hur många människor som dött 

i naturkatastrofer.  

 
Tvivel och skuldkänslor 
Flera kvinnor berättade hur de först ifrågasatte diagnosen och undrade om läkarna ställt rätt 

diagnos eller om papperna förväxlats (Kovero & Tykkä, 2002, Heskestad & Tjemsland, 

1996). En kvinna beskriver en overklighetskänsla kring att hon drabbats av sjukdomen, en 

känsla av att stå utanför sig själv och se på. En annan kände sig som huvudpersonen i en 

mardröm, verkligheten kändes som ett skådespel. En del kvinnor ifrågasatte bröstcancer-

diagnosen på grund av låg ålder, normal aptit och arbetslust (Heskestad & Tjemsland, 1996, 

Taleghani, Yekta & Nasrabadi, 2006). Andra grubblade över varför just de hade drabbats och 

om de skulle överleva sjukdomen (Halkett et al., 2007). Några kvinnor hade skuldkänslor 

över att de inte sökt vård vid första misstanke och undrade om cancern skulle upptäckts 

tidigare om de varit mer uppmärksamma på sina kroppar. Skuldkänslorna förstärktes ibland 

av läkares uttalanden. En kvinna mindes bara att läkaren frågade varför hon inte kommit 

tidigare (Heskestad & Tjemsland, 1996, Richer & Ezer, 2002). 
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Känslor till följd av diagnosen 
Flera kvinnor beskrev att diagnosbeskedet var det mest påfrestande som de upplevt. Över en 

natt förändrades deras liv plötsligt, de gick från att ha varit friska till att bli sjuka (Boehmke & 

Dickerson, 2006, Coyne & Borbasi, 2007). Några kvinnor såg sina kroppar som fiender för att 

de låtit dem bli sjuka (Richer & Ezer, 2002). En kvinna fick i samband med diagnosbeskedet 

också veta att hon skulle bli tvungen att ta bort ett bröst. Först då kände hon att hon hade 

cancer (Heskestad & Tjemsland, 1996). Tiden efter fastställd diagnos beskrevs som att be-

finna sig i en känslomässig berg- och dalbana där de var helt oförberedda på de hemska 

känslor som de upplevde (Coyne & Borbasi, 2007, Halkett et al., 2007). Den första tiden 

beskrevs som ett konstant kaos av tankar och oro. Oron kretsade till stor del kring smärta, 

behandling och metastasering. De kände även rädsla över att förlora kontrollen över sina liv 

(Taleghani et al., 2006, Heskestad & Tjemsland, 1996, Landmark & Wahl, 2002).  

 

Yngre kvinnor reagerade starkare på diagnosen än äldre kvinnor (Kovero & Tykkä, 2002, 

Lackey et al., 2001). Tidigare erfarenheter och egen misstanke om bröstcancer, i den mån det 

förekom, förberedde kvinnorna mentalt inför diagnosen. Deras reaktioner blev inte lika starka 

som hos kvinnor som var oförberedda (Heskestad & Tjemsland, 1996, Richer & Ezer, 2002). 

 
Accepterandet av sjukdomen 
Diagnosbeskedet upplevdes svårt att ta till sig. I en amerikansk studie, skriven av Boehmke 

och Dickerson (2006), hade kvinnorna svårt att acceptera sjukdomen eftersom de alltid varit 

friska (Boehmke & Dickerson, 2006). För en kvinna, i studien av Halkett et al. (2007), tog det 

cirka en vecka innan hon insåg att hon hade en tumör som hon var tvungen att bekämpa. Trots 

att en del kvinnor först känt att bröstcancern innebar slutet bestämde de sig för att de skulle 

försöka bekämpa sjukdomen. Känslorna förändrades med tiden och efterhand blev bröst-

cancerdiagnosen något de var tvungna att acceptera och ta sig igenom (Fu et al., 2008, 

Landmark & Wahl, 2002). Heskestad och Tjemsland (1996) skrev att diagnosbeskedet gjorde 

en kvinna övertygad om att cancern spridit sig i hela kroppen och att det innebar slutet för 

henne. Först senare insåg hon att det inte behövde vara så. En annan kvinna berättade att när 

hon accepterat diagnosen var hon inte längre ängslig och bekymrad, hon hade mer sakliga 

funderingar, bland annat om hur utbredd bröstcancern var (Heskestad & Tjemsland, 1996).  
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För en kvinna var det svårt att ta till sig diagnosen och hennes tankar kretsade ständigt kring 

bröstcancern som hade förstört hennes liv. Andra berättade hur de insåg att bröstcancer-

diagnosen inte var en dödsdom och bestämde sig för att inte låta det bli en katastrof. De 

nämnde också familjemedlemmar som överlevt sjukdomen vilka uppmuntrade dem att kämpa 

för sin överlevnad (Boehmke & Dickerson, 2006, Heskestad & Tjemsland, 1996, Lackey et 

al., 2001). I studien, av Landmark och Wahl (2002), uttrycktes en önskan om att vardagen 

skulle vara som innan diagnosen ställts.  

Hantera sjukdomen 

Ett sätt för kvinnorna att hantera sin sjukdom var att distrahera sig själva och att tänka 

positiva tankar. Med hjälp av detta kunde de hitta den inre styrkan som behövdes för att 

bekämpa sjukdomen. 

 
En okänd inre styrka 
Efter diagnosbeskedet beskrev kvinnor en stark vilja att leva. De hittade en okänd inre styrka 

att bekämpa sjukdomen och döden med. Sjukdomen förstärkte deras vilja att kämpa för sina 

liv. I valet mellan att behålla sitt bröst eller att leva valde de livet. De var beredda att göra vad 

som helst för att överleva (Lackey et al., 2001, Landmark et al., 2001, Landmark & Wahl, 

2002). En kvinna, i en kinesisk studie av Fu et al. (2008), beskrev att hon inte var redo att 

möta döden ännu, därför fick hon istället möta sjukdomen. Några resonerade kring sjukdomen 

som att den bara var något de skulle ta sig igenom innan de kunde fortsätta med sina liv 

(Boehmke & Dickerson, 2006). För flera kvinnor, i en svensk studie av Arman och 

Rehnsfeldt (2002), blev det viktigt att söka ny meningsfullhet i sina liv för att orka ta sig 

igenom sjukdomen. 

 
Vikten av positiva tankar 
Flera kvinnor bestämde sig för att de skulle ha en optimistisk syn på sin situation och tilltro 

till att de skulle tillfriskna (Landmark et al., 2001, Taleghani et al., 2006). De kämpade för att 

hålla negativa tankar borta trots att dessa ständigt var närvarande (Fu et al., 2008, Landmark 

et al., 2001). De menade att negativa tankar försämrade deras tillstånd och att de därför 

försökte hålla sig lugna. De resonerade som så, att det kunde ha varit betydligt värre och att 

andra hade klarat sig genom sjukdomen. Det var viktigt för dessa kvinnor att inte förlora 

hoppet och de påminde sig själva om att det fanns en lösning till varje problem (Fu et al., 

2008, Heskestad & Tjemsland, 1996, Taleghani et al., 2006). 
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I studien av Taleghani et al. (2006) som undersökt iranska kvinnors upplevelser, var negativa 

tankar vanligare hos de yngre kvinnorna. Tidigare erfarenheter påverkade kvinnornas lidande 

och förmåga att hantera sjukdomen.  

 
Distraktion 
Ett sätt att hantera sjukdomen var att genom distraktion behålla en positiv inställning till livet. 

Genom att tänka på andra saker fick kvinnorna en paus från tankar som berörde cancern (Fu 

et al., 2008, Heskestad & Tjemsland, 1996, Landmark & Wahl, 2002, Logan, Hackbusch-

Pinto & De Grasse, 2006, Richer & Ezer, 2002). En kvinna berättade om en permissionsdag 

då hon distraherade sig själv genom att bjuda tio personer på middag, vilket höll tankarna 

kring cancern borta (Heskestad & Tjemsland, 1996). Aktiviteterna som kvinnorna sysselsatte 

sig med var sådant som de gjort innan sjukdomen för att behålla någon form av normalitet i 

vardagen. De försökte ta en dag i taget där varje ögonblick var värdefullt (Landmark et al., 

2001, Landmark & Wahl, 2002, Richer & Ezer, 2002). Aktiviteter som kvinnor ägnade sig åt 

kunde vara att läsa böcker, lyssna på musik eller utföra fysiska aktiviteter (Fu et al., 2008, 

Landmark & Wahl, 2002). En del kvinnor valde att, när det var som svårast under sjukdomen, 

isolera sig från andra och gå in i sig själva (Logan et al., 2006). Kvinnorna, i den 

australiensiska studien av Halkett et al. (2007), berättade att de behövde ha något att tro på 

och att hålla fast vid för att kunna hantera sjukdomen, detta gav dem en känsla av trygghet. 

En kvinna, i Heskestad och Tjemslands (1996) studie, berättade att hon läst en bok om bröst-

cancer under sin sjukdomstid. Bokens innehåll var skrämmande och hon valde att intala sig 

själv och sin man att boken var gammal och kanske inte stämde längre. Detta för att hon 

lättare skulle kunna hantera sin egen situation (Heskestad & Tjemsland, 1996). 

Information 

Kvinnorna poängterade vikten av att få rätt information vid rätt tillfälle, detta för att kunna ta 

till sig och hantera informationen. Det framkom också att behovet av information var ytterst 

individuellt.  

 
Vikten av information 
En del kvinnor upplevde att de fick adekvat information under diagnos och behandling 

(Davis, Williams, Parle, Redman & Turner, 2004, Richer & Ezer, 2002), medan andra inte var 

nöjda med informationen. De senare upplevde att möjligheten att ställa frågor kom för sent 

(Kovero & Tykkä, 2002). 
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I en studie, av Halkett et al. (2007), beskrev kvinnorna vikten av att informationen gavs både 

muntligen och skriftligen, den borde också vara anpassad efter patientens behov. I den norska 

studien av Landmark et al. (2002) ville de flesta kvinnorna ha exakt information om sitt sjuk-

domstillstånd. En kvinna uttryckte att om hon bara hade ett år kvar att leva så ville hon veta 

det (Landmark et al., 2002). Muntlig information från sjukvårdspersonalen gjorde att 

kvinnorna förstod sjukdomen bättre och att de kände sig mer förberedda inför cellgifts-

behandlingen (Fu et al., 2008, Halkett et al., 2007).  

 
Rätt information vid rätt tillfälle 
Kvinnorna, i studien av Halkett et al. (2007), tyckte att det var viktigt att rätt information gavs 

vid rätt tillfälle i behandlingen. Det var först efter beslut om operation som kvinnorna kunde 

söka information och ifrågasätta den, vilket ledde till ökat självförtroende. Flera av kvinnorna 

berättade att de varit mest mottagliga för information efter operationen (Halkett et al., 2007). 

Det fanns kvinnor som kände sig oförmögna att ta till sig information. Kvinnorna berättade att 

de lagt undan skriftlig information tills de kände sig redo att bearbeta den. Det fanns även de 

kvinnor som själva valde att ta reda på information för att försäkra sig om att de fick rätt 

behandling (Halkett et al., 2007, Kovero & Tykkä, 2002).  

Behandling 

Operation och cellgiftsbehandlingen skapade oro hos kvinnorna. De kände ett stort behov av 

stöd och råd från personalen gällande behandling och biverkningar. 

 
Beslut om behandling 
I en studie, av Halkett et al., (2007), beskrevs besluten som fattas av kvinnorna i processen 

vid bröstcancer. Beslutsfattandet började då de bokade in ett läkarbesök på grund av miss-

tanke om sjukdom, senare beslut kunde gälla val av behandling. Kvinnor som fattade beslut 

deltog aktivt i sin behandling för att överleva. När diagnosen ställts upplevde kvinnorna att de 

tvingades fatta många beslut kring behandlingen. Varje beslut som togs påverkade deras liv 

och känslor. De var tvungna att inse att de inte hade kontroll över sin situation utan behövde 

andras kunskaper för att fatta beslut. Besluten som fattades gav dem erfarenheter som under-

lättade framtida beslut (Halkett et al., 2007). Kvinnorna upplevde att de behövde konkreta råd 

och information av sjukvårdspersonal för att kunna besluta om behandling (Landmark et al., 

2002).  
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I studien, av Landmark och Wahl (2002), beskrev en kvinna att det var svårt, att utan väg-

ledning från personal, fatta beslut om operation. Hon skulle själv bestämma om delar av eller 

hela bröstet skulle opereras bort och var rädd för att ta fel beslut. 

 
Operation 
Flera kvinnor i en studie upplevde det svårt, påfrestande och ångestfyllt att vänta på operation 

(Kovero & Tykkä, 2002). Kvinnor i en annan studie uttryckte rädsla inför ingreppet, 

narkosen, strålningen och smärtan. (Heskestad & Tjemsland, 1996). Kvinnor som hade fått 

möjlighet att diskutera ingreppet med sin läkare upplevde mindre ångest än de som inte haft 

samma möjlighet (Kovero & Tykkä, 2002).  

 

Kvinnorna reagerade olika beroende på om hela eller delar av bröstet skulle opereras bort. Det 

upplevdes värre att ta bort hela bröstet. Trots att det kändes svårt hade de flesta kvinnor för-

troende för sina läkare och litade på deras yrkeskunskap (Heskestad & Tjemsland, 1996, 

Kovero & Tykkä, 2002). I studien av Lackey et al. (2001), berättade en kvinna hur hon litade 

på sin läkare, om han hade rekommenderat henne att operera bort hela bröstet skulle hon ha 

gjort det och bett honom slänga bort det. En annan kvinna berättade att det var en hemsk 

känsla att se sitt bröst dagen innan det skulle opereras bort, men att hon med tiden kunde 

smälta det. Flera kvinnor uttryckte lättnad men samtidigt sorg efter operationen. De kände sig 

lättade över att operationen gått snabbt men kände sorg över att ha mist sitt bröst. En kvinna 

nämnde att hon upplevde att cancern fick hennes normala liv att stanna upp men när hon 

genomgått operationen kände hon sig lugn igen (Kovero & Tykkä, 2002). 

 
Cellgiftsbehandling 
Flera kvinnor var inställda på och bekymrade över att cellgiftsbehandlingen skulle föra med 

sig biverkningar som illamående och håravfall (Lackey et al., 2001). I en studie, av Fu et al. 

(2008), berättade kvinnorna om andra patienter på avdelningen som talat om biverkningar 

som upplevdes skrämmande. För att få rätt information valde en av kvinnorna att diskutera 

behandlingen med sin läkare (Fu et al., 2008). I studien av Boehmke och Dickerson (2006), 

beskrevs cellgiftsbehandlingen som att tillsätta gift i blodet, vilket fick kvinnorna att uppleva 

att de satte sina liv på spel. Flera studier visar på biverkningar som illamående, kräkningar, 

smärta, håravfall, trötthet, yrsel, depression och nedsatt aptit (Boehmke & Dickerson, 2006, 

Landmark & Wahl, 2002, Richer & Ezer, 2002).  
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En känsla av total utmattning nämns av flera kvinnor i en studie av Landmark och Wahl 

(2002). Några beskrev också att de kände sig orena och illaluktande efter behandling 

(Landmark & Wahl, 2002). Flera kvinnor blev förvånade över cellgiftsbehandlingens bi-

verkningar. Någon blev förvånad över att håret började falla av redan efter första behand-

lingen, medan en annan kvinna inte var beredd på att hon skulle tappa allt sitt kroppshår. Det 

fanns också kvinnor i samma studie som uttryckte förvåning över att ha drabbats av få eller 

inga biverkningar (Lackey et al., 2001, Richer & Ezer, 2002).  

 

Cellgiftsbehandlingen var påfrestande och några kvinnor tvivlade på att de skulle klara av 

den. De ville avbryta behandlingen, men med hjälp av distraktion så klarade de sig igenom 

den (Boehmke & Dickerson, 2006, Fu et al., 2008). Flera kvinnor beskrev en känsla av att 

deras liv kretsade kring cellgiftsbehandlingarna. De upplevde att de fick planera sitt liv utefter 

behandlingen och dess biverkningar (Coyne & Borbasi, 2007, Richer & Ezer, 2002). En 

kvinna berättade att hon uppskattade hur hennes chef tog hänsyn till hennes behandling och 

gav henne ledigt för återhämtning (Fu et al., 2008). Väntetiden inför cellgiftsbehandlingen 

upplevdes som jobbig, en del kvinnor blev medvetna om att de jämförde sig med andra i vänt-

rummet. De lade märke till hur sjuka andra kvinnor såg ut och hur mycket hår de hade tappat. 

Utöver själva behandlingen upplevde en del kvinnor det svårt att hantera utomståendes upp-

fattning och frågor kring cellgifterna (Richer & Ezer, 2002). 

Att inte längre känna sig kvinnlig 

Kvinnorna ifrågasatte sin kvinnlighet efter bröstoperation och cellgiftsbehandling. Detta 

gjorde att de tvivlade på om deras makar fortfarande tyckte att de var vackra. 

 
Förlusten av ett bröst 
Kvinnor i flera studier upplevde att de förlorade en del av sin kvinnlighet i samband med att 

bröstet opererades bort (Boehmke & Dickerson, 2006, Halkett et al., 2007, Lackey et al., 

2001, Landmark & Wahl, 2002). De beskrev att de kände sig fula efter operationen och att de 

inte längre stod ut med sig själva (Landmark & Wahl, 2002, Taleghani et al., 2006). De var 

osäkra på om de fortfarande var kvinnliga och attraktiva inför sina makar, eftersom de 

tidigare varit stolta över sina bröst. En kvinna berättade att hon stötte bort sin make för att hon 

inte längre kände sig som en hel kvinna (Boehmke & Dickerson, 2006, Lackey et al., 2001).  
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En annan kvinna frågade sin make om han fortfarande tyckte att hon var attraktiv. Han 

svarade henne att han tyckte det och att han inte hade förälskat sig i hennes bröst. Flera 

kvinnor upplevde det svårt att deras bröst var olika stora efter operationen. En av kvinnorna 

kände sig asymmetrisk och hon önskade nästan att kirurgen tagit lika mycket från det friska 

bröstet. En annan kände sig vanskapt efter operationen då hennes kläder inte passade längre 

(Boehmke & Dickerson, 2006, Lackey et al., 2001). I studien av Lackey et al. (2001) nämns 

även det förlorade bröstet som ett handikapp. Någon valde att försöka dölja det saknade 

bröstet medan någon annan tyckte att andra helt enkelt fick acceptera att hon bara hade ett 

bröst (Lackey et al., 2001). En kvinna, i Landmark och Wahls norska studie (2002), pratade 

om att hon trivdes med sin protes. Hon kände en frihet och att hon kunde leva som förut 

(Landmark & Wahl, 2002). Genom protes eller bröstrekonstruktion kunde kvinnorna känna 

sig normala och återgå till sina tidigare liv (Halkett et al., 2007). Andra fokuserade i första 

hand på att bli bättre och därefter på en eventuell bröstrekonstruktion. Bröstrekonstruktionen 

gav en känsla av att bröstcancern var besegrad (Landmark & Wahl, 2002). Några kvinnor 

ansåg att de kunde leva utan ett bröst, det hade varit värre att förlora en hand eller en fot 

(Taleghani et al., 2006). Andra menade att bröstet symboliserade kvinnans skönhet och kände 

att operationen suddade ut en del av dem själva (Boehmke & Dickerson, 2006, Heskestad & 

Tjemsland, 1996).  

 
Hår, en kvinnlig symbol 
Även håravfall under cellgiftsbehandlingen upplevdes som ett hot mot kvinnligheten (Lackey 

et al., 2001, Richer & Ezer, 2002, Taleghani et al., 2006). En kvinna berättade hur hon täckt 

över alla speglar i sitt hem för att slippa se sig själv utan hår. Håravfallet blev en konstant 

påminnelse om att de var sjuka och en del kvinnor var oroliga över hur andra skulle reagera. 

Några kvinnor tänkte att håret skulle växa ut igen, så det var inte hela världen (Lackey et al., 

2001, Richer & Ezer, 2002). Flera kvinnor i studien av Lackey et al. (2001) berättade att de 

gick till sin frisör när de började tappa håret och rakade av allt på en gång. En av kvinnorna 

berättade att hon hade börjat samla på peruker och att hon kände sig stolt över sin samling. En 

annan kände sig falsk då hon använde peruk. Hon ansåg att då hennes ena bröst var falskt, 

skulle allt annat på henne vara äkta (Lackey et al., 2001).  
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Gammal i förtid 

Unga kvinnor var bekymrade då de upplevde klimakteriebesvär i samband med cellgifts-

behandlingen. De var besvikna och upprörda över att de inte blivit informerade om detta före 

behandlingen. De kände sig gamla med symtom som huvudvärk, svallningar, sömnsvårigheter 

och torra slemhinnor. En ung kvinna berättade att hon kände sig som sin 50-åriga mamma 

(Boehmke & Dickerson, 2006). En ung australiensk kvinna blev infertil efter cellgifts-

behandlingen och hon kände att alla hennes planer i livet plötsligt tagits ifrån henne (Coyne & 

Borbasi, 2007). 

Stöd och relationer 

Stödjande relationer var betydelsefullt för kvinnorna under sjukdomsprocessen. De vanligaste 

källorna till stöd var familj och sjukvårdspersonal men detta var dock individuellt.  

 
Stöd från närstående 
För de flesta kvinnor var det viktigaste stödet familj och närstående. Detta värderades högt 

och fungerade som en livlina genom sjukdomen (Landmark et al., 2002, Landmark & Wahl, 

2002, Richer & Ezer, 2002, Taleghani et al., 2006). Stödet var en källa till inspiration och 

motivation (Landmark et al., 2001). Flera kvinnor berättade om hur deras makar fanns vid 

deras sida under sjukdomen och stärkte deras vilja att bekämpa bröstcancern (Halkett et al., 

2007, Landmark & Wahl, 2002, Landmark et al., 2002). I studien av Halkett et al. (2007), 

berättade en kvinna om hur hennes make fanns där för henne och alltid tillät henne att vara sig 

själv. Någon fick stöd av sin make genom att han förde hennes talan när hon själv inte hade 

krafter till det (Halkett et al., 2007), medan en annan fick hjälp av sin make med att sköta 

dränaget efter operationen (Landmark et al., 2002). I flera studier berättade kvinnor att de 

kommit sina makar närmre och att de har lärt sig mycket om varandra under sjukdomstiden 

(Coyne & Borbasi, 2007, Lackey et al., 2001, Landmark et al., 2001).  

 

Kvinnorna uppskattade de personer i deras omgivning som fanns där för dem under sjuk-

domstiden och visade sympati och medkänsla. Detta gav dem en känsla av trygghet och 

lindring (Halkett et al., 2007, Heskestad & Tjemsland, 1996). Även om kvinnorna ville 

hantera sjukdomen själva var andras stöd betydelsefullt för att de inte skulle bli djupt 

deprimerade. Bröstcancern var en tung börda som de inte orkade bära själva (Landmark et al., 

2002, Landmark & Wahl, 2002, Logan et al., 2006). 
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Det fanns även kvinnor som kände sig obekväma av att andra kände till deras sjukdom. De 

valde att inte berätta för andra för att de inte ville ha deras medlidande. De hade inte kraft 

över till att trösta andra (Heskestad & Tjemsland, 1996, Logan et al., 2006, Taleghani et al., 

2006). 

 
Bristande stöd från närstående 
Det fanns kvinnor som upplevde ett bristande stöd från närstående, de beskrev hur deras 

vänner undvek dem eller nästan tog avsked vid sjukhussängen (Fu et al., 2008 & Landmark et 

al., 2001). En kvinna upplevde bristande stöd från sin mamma som såg och behandlade henne 

som döende (Coyne & Borbasi, 2007). I studien av Landmark et al. (2002) upplevde 

kvinnorna brist på förståelse av familj och vänner. De kände sig besvikna och deprimerade 

över att deras vänner svek dem och drog sig undan. En av kvinnorna berättade att grannarna 

undvek henne som pesten, trots att cancer inte är en smittsam sjukdom. 

 
Stöd från sjukvårdspersonal 
Kvinnor i flera studier upplevde att stödet från sjukvårdspersonal gav hopp, trygghet och ökat 

självförtroende. De kände att de fick kontroll över sjukdomen genom att de förlitade sig på 

personalens kunskaper och tog hjälp av dem i beslutsfattandet (Fu et al., 2008, Halkett et al., 

2007, Kovero & Tykkä, 2002, Landmark et al., 2002). En kvinna, i studien av Heskestad och 

Tjemsland (1996), kände att hon kunde föra öppna samtal med sin läkare vilket ingav en 

känsla av trygghet. Personalen uppfattades som kärleksfulla och omtänksamma och kvinnorna 

upplevde att de blev behandlade som ”riktiga” människor (Logan et al., 2006, Richer & Ezer, 

2002). Möjligheten att prata med sjukvårdspersonal uppskattades särskilt vid tillfällen då 

kvinnorna hade svårt att prata med sina närstående (Richer & Ezer, 2002). En del kvinnor 

valde istället att prata med sjukhusprästen. Där kunde vissa för första gången gråta och prata 

ut om bröstcancern. Flertalet kanadensiska kvinnor, i studien av Logan et al. (2006), önskade 

samtal med en kvinnlig präst, de ville prata kvinnor emellan. Andra kvinnor avstod då de var 

rädda för att bli påtvingade en religion.  
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I den australiensiska studien av Davis et al. (2004), var 65 procent av kvinnorna nöjda med 

det stöd som deras familjer fick. Stödet kom främst ifrån kvinnans behandlande läkare. 14 

procent i samma studie, främst yngre kvinnor, önskade mer stöd från behandlingsteamet till 

sina familjer. Även i studien av Coyne och Borbasi (2007), uttrycks ett behov av familje-

fokuserad omvårdnad.  

 
Bristande stöd från sjukvårdspersonal 
Några kvinnor uttryckte missnöje över brist på stöd från sjukvårdspersonal (Kovero & Tykkä, 

2002, Landmark & Wahl, 2002). En studie, av Davis et al. (2004), visar att endast 16 procent 

fick tillräckligt stöd under diagnostisering och behandling. Bristande stöd från personalen 

uppfattades som en extra börda (Landmark et al., 2002, Landmark & Wahl, 2002). En kvinna 

berättar att hon ställde en fråga till läkaren men fick svaret att han inte hade tid. Hon blev då 

sittande i korridoren, ensam och gråtande i timmar. En annan kvinna berättade att hon varit 

rädd och frågat sjuksköterskan om råd. Sjuksköterskan kunde inte svara henne utan gav 

kvinnan en pärm att läsa i (Kovero & Tykkä, 2002). För kvinnorna i en studie av Landmark et 

al. (2002) ledde mötet med sjukvården till tvivel och förvirring. De kände sig bortkomna vid 

undersökningar och i den tekniska världen. Sjukvårdspersonalen upplevdes som dåliga på att 

informera och på att få patienten att känna sig sedd och delaktig. Kvinnorna upplevde brist på 

uppföljning från personalens sida och tyckte det var svårt att själva hålla reda på besökstider. 

Med en oviss framtid hade kvinnorna ett större behov av att bli sedda som individer av sjuk-

vårdspersonalen. De behövde någon att luta sig mot som hade kunskap om sjukdomen samt 

dess process. 

 
Andra källor till stöd 
Det fanns kvinnor som sökte stöd hos andra som varit i liknande situationer (Coyne & 

Borbasi, 2007, Halkett et al., 2007, Heskestad & Tjemsland, 1996, Taleghani et al., 2006). En 

kvinna tog kontakt med en granne som överlevt bröstcancer, medan en annan fann sitt stöd 

genom att läsa en bok om en kvinna som genomgått samma sjukdom. Hon hade läst boken 

tidigare men såg den nu med andra ögon (Heskestad & Tjemsland, 1996). Några kvinnor 

sökte inspiration och stöd från olika stödgrupper, vilka hjälpte dem genom svåra och på-

frestande situationer (Coyne & Borbasi, 2007, Halkett et al., 2007, Landmark et al., 2002, 

Taleghani et al., 2006).  
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Kvinnorna i en studie av Landmark et al. (2002), upplevde att kollegor var ett känslomässigt 

stöd. En av dessa berättade att hon ibland tröttnade på uppmuntrande komplimanger från 

kollegor och sa då ifrån. Komplimangerna kunde handla om att hon såg frisk ut trots cancern, 

då förklarade hon att hon såg piggare ut än vad hon var. Trots detta upplevdes arbetet som en 

meningsfull aktivitet och distraktion. 

Familj  

Kvinnorna upplevde ett behov av att skydda sin familj från det lidande som sjukdomen förde 

med sig. Detta behov var störst hos kvinnorna med små barn.  

 
Viljan att skydda sin familj 
Kvinnorna visade en stark vilja att beskydda sina familjer och upplevde det svårt att berätta 

för närstående. De ville inte vara en börda för familjen och tvingade sig själva att vara starka 

och att inte visa känslor (Coyne & Borbasi, 2007, Fu et al., 2008, Landmark et al., 2002, 

Landmark & Wahl, 2002). För att minska på familjens börda ytterligare, tackade kvinnorna 

nej till olika sammankomster då de inte ville göra andra illa till mods (Fu et al., 2008). 

Heskestad och Tjemsland (1996) beskrev en kvinna som bagatelliserade sjukdomen då hon 

berättade för sina närstående, för att undvika att göra dem ledsna. Några valde att inte berätta 

för de närstående för att inte skrämma dem, göra dem oroliga och olyckliga. En kvinna tänkte 

inte berätta för någon förrän den värsta behandlingstiden var över (Fu et al., 2008). Några 

kvinnor, i en kanadensisk studie av Richer och Ezer (2002), ville inte att deras makar skulle 

närvara under cellgiftsbehandlingen för att bespara männen lidande.  

 
Rollen som mamma 
De drabbade kvinnorna som hade barn beskrev att de var deras största motivation till att över-

vinna bröstcancern. De berättade att de inte hade något val utan var tvungna att överleva sjuk-

domen för sina barns skull (Boehmke & Dickerson, 2006, Taleghani et al., 2006). De med 

små barn upplevde det känslomässigt påfrestande då de ständigt bekymrade sig för barnens 

välmående (Coyne & Borbasi, 2007). De oroade sig för hur barnen skulle reagera på bröst-

cancerdiagnosen och cellgiftsbehandlingen (Richer & Ezer, 2002). Kvinnorna ville vara 

öppna mot barnen men hade samtidigt ett behov av att beskydda dem (Coyne & Borbasi, 

2007). En kvinna tyckte att det värsta var att behöva berätta för sin son om sjukdomen. Hon 

kunde ibland vakna på natten av att sonen stod vid sängkanten och undrade om hon mådde 

bra (Richer & Ezer, 2002). 
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Flera kvinnor, i studien av Coyne och Borbasi (2007), ville inte ha besök av barnen på 

onkologavdelningen för att de skulle slippa se alla sjuka människor. Kvinnor med barn i 

tonåren kände sig osäkra på om barnen kunde ta till sig sjukdomen. Osäkerheten förstärktes 

om barnen sökte stöd utanför familjen (Landmark et al., 2002). Kvinnor i en norsk studie av 

Landmark et al. (2001), beskrev hur de samtalat med vänner och bekanta om framtiden och 

försäkrat sig om att både make och barn blev omhändertagna om de inte skulle överleva.  

Existentiella funderingar 

Sjukdomen förde med sig en ny syn på vad som var viktigt i livet men även tankar på döden. 

För de kvinnor som var religiösa var deras tro ett stort stöd genom sjukdomen.  

 
En ny syn på livet 
Bröstcancerdiagnosen hade gjort att kvinnorna fått en annan syn på vad som var viktigt i livet. 

De tog nu inte längre livet för givet utan var tacksamma över att få leva. En kvinna berättade 

att då hon inte kunde förlänga livet valde hon istället att bredda livet genom att verkligen 

njuta av det (Fu et al., 2008). De prioriterade annorlunda efter diagnosen och materialistiska 

ting tog mindre plats i deras liv. Istället värderades äkta och stödjande relationer högt (Arman 

& Rehnsfeldt, 2002, Halkett et al., 2007, Landmark et al., 2001, Landmark & Wahl, 2002). I 

studien av Richer och Ezer (2002), berättade en kvinna att det hade krävts cancer för att hon 

skulle ändra sina prioriteringar. För en annan kvinna innebar bröstcancerdiagnosen att hon 

kunde ta kontroll över sitt liv. En annan kände istället att hon tappat kontrollen och därför 

tvivlade på sig själv (Arman & Rehnsfeldt, 2002, Halkett et al., 2007). Några kvinnor tillät sig 

själv att släppa kontrollen och inse att de inte behövde göra allt perfekt. De började ta hand 

om sig själva istället för att prioritera andras behov (Fu et al., 2008). 

 
Tro och andlighet 
Kvinnor i flera studier fann stöd i sin tro till Gud. De beskrev hur de lagt sitt liv i Hans händer 

då de var övertygade om att Han skulle hjälpa dem igenom sjukdomen (Halkett et al., 2007, 

Heskestad & Tjemsland, 1996, Lackey et al., 2001, Logan et al., 2006,). I de olika studierna 

kunde det ses vissa kulturella skillnader. Lackey et al. (2001) undersökte afro-amerikanska 

kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. I studien berättade kvinnor hur de tidigare 

glidit ifrån Gud men att de hittade tillbaka till sin tro när de blivit sjuka. En av kvinnorna 

tvivlade på vilken behandling hon skulle välja men i en dröm vägledde Gud henne att fatta 

beslutet (Lackey et al., 2001). 
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Tankar och böner var till stöd för flera kvinnor. De berättade att de bad om andra saker än de 

tidigare gjort. Bönerna blev mer självcentrerade, de bad nu om att få bli friska (Logan et al., 

2006, Taleghani et al., 2006).  I studien av Taleghani et al., (2006) som undersökte iranska 

kvinnors upplevelser, berättade kvinnorna att de förlitade sig på att det varit Guds vilja och att 

Han gett dem sjukdomen. De såg sjukdomen som ett test som de bestämt sig för att klara med 

stolthet (Taleghani et al., 2006). En kvinna, från en norsk studie av Landmark et al. (2001), 

ansåg att tro inte gav någon garanti för att inte bli sjuk, men det skänkte tröst. En annan 

kvinna berättade att hon bad till Gud trots tvivel, om ingen annan räddas så varför skulle hon 

bli räddad? (Logan et al., 2006)  

 

Det fanns kvinnor, i en norsk och en kanadensisk studie, som inte förlitade sig på Gud men 

som hade fått en ökad medvetenhet kring det andliga under sin sjukdomstid. Medvetenheten 

uppkom till stor del av kvinnornas grubblande över liv och död (Landmark & Wahl, 2002, 

Logan et al., 2006). Bröstcancern hade väckt tankar på vad de uppnått i sitt liv och de miss-

lyckanden de gjort (Richer & Ezer, 2002). För några kvinnor i en norsk studie var religion och 

andlighet inte någon viktig del av deras sjukdom. En av dessa kvinnor berättade att hon kände 

ilska för vänner som lade ner mycket tid på att be för henne. Hon ville istället att de skulle 

träffa henne och visa sitt stöd personligen (Landmark et al., 2001). 

 
Tankar kring döden 
I flera studier upplevde kvinnor att döden kom närmare och detta var en skrämmande tanke. 

De upplevde att tankarna kring döden som ständigt närvarande. Några kvinnor berättade 

också att de upplevde att de stod med en fot i graven (Arman & Rehnsfeldt, 2002, Heskestad, 

Tjemsland, 1996, Landmark et al., 2001, Landmark & Wahl, 2002). Bröstcancern gjorde att 

de konfronterades med sin egen dödlighet och blev påminda om att livet inte varar för evigt 

(Arman & Rehnsfeldt, 2002, Landmark et al., 2001). En kvinna, i studien av Arman och 

Rehnsfeldt (2002), hade fått beskedet att hennes bröstcancer inte gick att bota. Hon ansåg 

trots detta att hon kunde njuta av livet och såg döden som en del av det.  
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Framtiden 
Kvinnor berättade att de, under sjukdomstiden, hade svårt att föreställa sig en framtid. De var 

tvungna att fokusera på här och nu. De hade svårt att gå vidare med sina liv innan de var klara 

med cellgiftsbehandlingen (Landmark et al., 2001, Richer & Ezer, 2002). De kände tvivel, 

osäkerhet och oroade sig för hur bröstcancern skulle påverka deras framtid (Landmark et al., 

2001, Landmark & Wahl, 2002).   

 

Efterhand som behandlingen fortgick började kvinnorna göra upp planer inför framtiden. 

Detta gav deras liv en ny mening och de strävade efter att framtiden skulle bli meningsfull 

(Landmark et al., 2001, Richer & Ezer, 2002). De hoppades att framtiden skulle innehålla 

aktiviteter som de ägnat sig åt före sjukdomen. Mot slutet av sjukdomstiden började de åter-

uppta dessa (Landmark & Wahl, 2002, Logan et al., 2006). 

 

Under sjukdomstiden var kvinnorna tvungna att planera sitt liv utifrån behandlingarna, efteråt 

skulle de lära sig att leva utan dem. Under behandlingstiden kände kvinnorna att de aktivt 

bekämpade cancern men när behandlingen var över upplevdes det som att vänta på cancerns 

återkomst (Boehmke & Dickerson, 2006, Halkett et al., 2007, Landmark et al., 2001).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är en sammanställning av empiriska studier. Det ger en överblick över 

befintlig kunskap om hur kvinnor upplever att drabbas av bröstcancer (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Materialet har analyserats av författarna till de empiriska studierna och där-

efter sammanställts och tolkats av oss. Då de empiriska studierna redan analyserats kan det 

vara svårt att få en korrekt bild av kvinnornas upplevelser, trots att detta eftersträvas i 

litteraturstudien. Vår översättning av artiklarna kan ha påverkat tolkningen och det finns risk 

för att någon information missförståtts. Om en egen empirisk studie istället genomförts hade 

det varit möjligt att ställa andra frågor i intervjuerna. Eventuellt skulle nya fynd framkomma 

som skulle påverkat resultatet. En av litteraturstudiens styrkor är att vi har fått en över-

gripande syn på hur kvinnor från olika länder, till exempel Australien, Kina, USA, Iran, 

Sverige och Norge, upplevt sin diagnos samt vissa kulturella skillnader. Om en empirisk 

studie gjorts hade enbart svenska kvinnors upplevelser speglats. 
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Valet av databaser var relevant med tanke på ämnesområdet. Det kan finnas ytterligare data-

baser som kunnat passa och material från dessa kan i så fall ha missats. Sökningarna i 

Pubmed och PsychInfo gav inga nya fynd, vilket kan bero på att sökningen påbörjades i 

Cinahl. Resultatet baseras till stor del på artiklar funna genom manuella sökningar. Dessa 

upptäcktes vid genomgång av olika artiklars referenslistor. Det var ett effektivt sätt att hitta 

artiklar som svarade mot syftet och som skulle missats om sökningar endast gjorts i databaser. 

Inklusionskriterierna som användes känns relevanta. Vi sökte vetenskapliga artiklar skrivna 

på engelska, svenska, norska eller danska och som var publicerade efter år 2000. 

Begränsningen gällande språk kan ha gjort att vi gått miste om relevanta artiklar skrivna på 

andra språk. Årtalsbegränsningen gjordes för att komma åt nyare studier inom ämnet. Dock 

inkluderades en artikel publicerad år 1996 som tillförde studien relevant information.  

 

De utvalda artiklarnas abstract lästes för att se om de svarade mot syftet, om så var fallet 

granskades de ytterligare. Detta var ett effektivt sätt att hitta artiklar som svarade mot syftet. 

Till resultatet användes totalt 15 artiklar. Mängden material var tillfredställande och hanterbar 

i analysprocessen. Genom att ge varje artikel och kod ett nummer var det lättare att gå tillbaka 

till ursprungsartikeln vid frågor och funderingar. Detta skapade en tydlig struktur som gjorde 

analysprocessen smidig och hanterbar.   

 

Artiklarnas kvalitet och tillförlitlighet granskades utifrån Fribergs (2006) granskningsmall och 

bedömdes som låg-, medel- och högkvalitativa. Dessa sammanställdes därefter i en artikel-

översikt (se bilaga 2) (Friberg, 2006). Resultatets tillförlitlighet förstärks av att deltagarna, i 

de olika studierna, representerade olika åldersgrupper och länder. Detta gör att litteratur-

studien sammanfattar hur de flesta kvinnor upplever att drabbas av bröstcancer. Då litteratur-

studien inte skildrar till exempel afrikanska eller sydamerikanska kvinnors upplevelser, är det 

inte säkert att deras upplevelser stämmer överens med vårt resultat. Litteraturstudien har 

enbart fokuserat på kvinnors upplevelser, vilket gör att resultatet inte kan användas för att 

förstå hur män upplever att drabbas av bröstcancer.  
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I de inkluderade studierna beskriver kvinnor upplevelsen av att förlora sin kvinnlighet i 

samband med att deras bröst opererats bort. Detta är en upplevelse som är direkt kopplad till 

deras kvinnlighet och alltså något som män med samma sjukdom inte skulle uppleva. Om vi 

istället valt att fokusera på enbart män eller på både män och kvinnor hade resultatet med 

största sannolikhet sett annorlunda ut.  

Resultatdiskussion 

Enligt Husserl är livsvärlden den subjektiva värld som varje individ lever i. Detta innebär att 

människan alltid ser världen utifrån sitt eget perspektiv. Människan kan aldrig undkomma sin 

livsvärld så länge hon lever utan den finns där i allt hon gör och upplever. Hon tar sin livs-

värld och sina funktioner för givna och reflekterar inte över dem. När funktionerna förändras, 

till exempel vid sjukdom, förändras hela människans livsvärld. Som sjuksköterska ska man 

eftersträva att möta patienten i sjukdomsupplevelsen för att komma så nära patientens upp-

levda livsvärld som möjligt (Jahren-Kristoffersen et al., 2005). Då är det viktigt att inte för-

minska eller förringa patientens upplevelser. Sjuksköterskan bör därför vara öppen och ta sig 

tid att lyssna till hur patienten uppfattar sin livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg, 2003).  

 

De flesta kvinnorna upplevde upptäckten av en förändring i bröstet som skrämmande och 

associerade den till cancer. Kvinnornas tidigare erfarenheter av bröstcancer påverkade deras 

reaktioner. De som haft närstående som överlevt cancer kände större tilltro till att de skulle 

tillfriskna medan kvinnor utan liknande erfarenheter såg diagnosbeskedet som en dödsdom 

(Kovero & Tykkä, 2002, Lackey et al., 2001). Livsvärlden tas för given och är direkt knuten 

till individens erfarenheter och handlingar. De erfarenheter som påverkar individen är både 

materiella och existentiella. Materiella erfarenheter innebär bland annat lärdom om hur olika 

föremål kan användas i vardagen. De existentiella erfarenheterna är känslor som individen 

kopplar till tidigare upplevda situationer. Dessa erfarenheter påverkar individens kommande 

upplevelser av livsvärlden (Dahlberg et al., 2003). Yngre kvinnor reagerade starkare på sin 

bröstcancerdiagnos, vilket kan bero på att de tagit sitt friska liv för givet. De hade kanske inte 

reflekterat över sjukdom och död som en del av deras verklighet. För en gammal människa 

finns däremot sjukdom och död som ett ständigt hot mot livsvärlden. Skillnaden kan bero på 

att individens upplevelse av livsvärlden förändras under livets gång. 
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Efter diagnosbeskedet förändrades kvinnornas liv plötsligt, de gick från att ha varit friska till 

att bli sjuka (Boehmke & Dickerson, 2006, Coyne & Borbasi, 2007). Efter diagnosen såg 

kvinnorna sin kropp som en fiende för att den låtit dem bli sjuka (Richer & Ezer, 2002). Att 

plötsligt drabbas av sjukdom innebär en fullständig förändring av en individs livsvärld. Livet 

från en frisk persons perspektiv skiljer sig dramatiskt från en sjuk persons perspektiv (Jahren-

Kristoffersen et al., 2005).  En frisk person reflekterar inte över att den är frisk eller vad den 

kan göra. Genom att plötsligt drabbas av sjukdom blir personens förändringar i livsvärlden 

och funktionerna påtagliga. Det kan vara lättare för en frisk person att se möjligheterna i livet 

medan en sjuk person blir mer medveten om sina begränsningar. Friska personer reflekterar 

sällan över hur en sjuk persons vardag ser ut. 

 

En kvinna berättade att hon läst en bok om bröstcancer före insjuknandet utan att reflektera 

något vidare över innehållet. När hon efter sitt diagnosbesked läste boken igen, såg hon inne-

hållet med andra ögon (Heskestad & Tjemsland, 1996). Livsvärlden upplevs av individen ur 

ett förstapersons perspektiv, vilket innebär att ingen annan kan uppleva världen på samma sätt 

som hon gör. Efter fastställd diagnos är hennes livsvärld för alltid förändrad (Birkler, 2007). 

Diagnosen ger kvinnan nya erfarenheter som påverkar hennes upplevelse av livsvärlden. Hon 

ser nu på bokens innehåll utifrån en sjuk persons perspektiv och kan förstå och känna igen sig 

i huvudpersonernas livsvärldar.  

 

Kvinnorna uttryckte en önskan om att deras vardag skulle vara så som den var innan 

diagnosen ställts (Landmark & Wahl, 2002). En människas livsvärld är det vardagliga livet 

som många gånger tas för givet. För en frisk person kan doften av nylagad mat få det att 

vattnas i munnen. Samma doft kan få en person som mår illa att kräkas. Friska personer går 

upp ur sängen på morgonen för att göra sig i ordning utan att reflektera över momentet och 

dess energiförbrukning. För en sjuk person, som är utmattad efter cellgiftsbehandlingen, kan 

samma rutin upplevas som ouppnåelig (Birkler, 2007). Kvinnorna börjar efter diagnosen att 

reflektera över sin vardag vilket de inte gjort tidigare. De har nu en erfarenhet av att vara 

sjuka, vilket påverkar deras livsvärld och de önskar att de varit utan denna erfarenhet.  
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Livsvärlden består inte enbart av individens egna erfarenheter utan även av erfarenheter som 

överlåtits individen från dennas föräldrar och sociala nätverk. Individens livsvärld är därför 

inte enbart begränsad till naturen utan färgas av sociala och kulturella erfarenheter 

(Bengtsson, 2005). Kvinnorna i studierna kom från olika delar av världen, vilket gjorde det 

möjligt att se en del kulturella skillnader. I de nordiska studierna verkade religion inte ha så 

stor del av kulturen som för afro-amerikanska och iranska kvinnor. De afro-amerikanska och 

iranska kvinnorna förlitade sig på sin gudstro och kände trygghet i att Gud gett dem sjuk-

domen. De hade också en tilltro till att Han skulle göra dem friska (Lackey et al., 2001, 

Taleghani et al., 2006). Det finns också kulturer där sjukdom ses som ett straff och en tillrätta-

visning av Gud (Jahren-Kristoffersen et al., 2005). En kvinna som anser att bröstcancern är ett 

straff kan ha skuldkänslor och uppleva att hon inte är värd någon hjälp. Som sjuksköterska är 

det därför viktigt att ta reda på hur kvinnan upplever sin sjukdom. Sjuksköterskan bör vara 

medveten om olika kulturer och deras förhållningssätt när hon möter och vårdar patienter.  

 

Kvinnorna beskrev förlusten av ett bröst som att förlora en del av sig själv. Det är inte bara 

den fysiska förlusten av bröstet, utan känslan av att förlora en av symbolerna för kvinnlighet 

(Boehmke & Dickerson, 2006, Halkett et al., 2007, Lackey et al., 2001, Landmark & Wahl, 

2002). Det som anses kvinnligt respektive manligt är inte enbart biologiskt betingat utan 

också en konstruktion gjord av människor. Dessa könsroller påverkas bland annat av 

kulturella skillnader. I varje samhälle finns det normer som säger hur en kvinna respektive 

man bör vara och se ut. Redan som barn behandlas pojkar och flickor olika. Pojkar tillåts att 

vara framåt och busiga, medan flickor uppmuntras till att visa känslor och bekräftas genom 

komplimanger för deras utseende (Josefson, 2005). Långt hår och bröst är symboler för 

kvinnlighet, en förlust av dessa symboler kan få en kvinna att känna sig okvinnlig. 

 

Flera kvinnor uttryckte osäkerhet kring sin kvinnlighet och de tvivlade på om de fortfarande 

var attraktiva för sina makar efter att bröstet opererats bort. En av kvinnorna berättade att hon 

stött bort sin make då hon inte längre kände sig som en hel kvinna (Boehmke & Dickerson, 

2006, Lackey et al., 2001). Birkler (2007) menar att en persons identitet bestäms av likheter 

och skillnader jämfört med andra. En person identifierar sig olika beroende på i vilket 

sammanhang hon är.  
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Är en svensk kvinna bland män identifierar hon sig som kvinna. Är hon istället omgiven av 

kvinnor från Danmark så identifierar hon sig istället som svensk. Identiteten kan utgå ifrån 

personens ålder, kön och yrke. En del av en persons identitet är förhållandet till den egna 

kroppen. Människan reflekterar inte över sin kroppsliga identitet förrän kroppen orsakar 

problem genom sjukdom eller skada (Birkler, 2007). Kvinnorna blev efter diagnosen mer 

medvetna om sina kroppar. Kvinnan som inte längre kände sig som en hel kvinna kanske hade 

en stor del av sin kvinnliga identitet i sitt förhållande till sina bröst. När hon då förlorat bröstet 

upplevde hon också att hon förlorade sin kvinnlighet.  

 

Kvinnorna berättade om vikten av rätt information vid rätt tillfälle. En del av kvinnorna kunde 

inte ta till sig informationen när den gavs utan var tvungna att vänta tills de själva var redo att 

bearbeta den (Halkett et al., 2007, Kovero & Tykkä, 2002). Det kan vara ett hinder om sjuk-

sköterskan generaliserar patientens upplevelser utifrån den specifika sjukdomsbilden. Kvinnor 

upplever sjukdomen olika och för att sjuksköterskan ska kunna möta kvinnan i hennes sjuk-

domsupplevelse bör sjuksköterskan inte enbart utgå från sin medicinska kunskap (Birkler, 

2007, Jahren-Kristoffersen et al., 2005). Sjuksköterskan behöver sätta sig in i den enskilda 

individens upplevelse och inte se dem som patienter med bröstcancer. Varje kvinna vill ha 

informationen på ett visst sätt, vid ett visst tillfälle och sjuksköterskan bör känna av vad som 

fungerar för den enskilda patienten utan att generalisera. 

 

Flera av kvinnorna berättade om sjukvårdspersonal som gav bristande stöd. En kvinna upp-

levde att hennes läkare ignorerade hennes frågor då han inte hade tid. I ett annat fall var det 

sjuksköterskan som inte hade tid. Hon gav kvinnan en pärm att läsa istället för att finnas till 

hands för frågor och funderingar (Kovero & Tykkä, 2002). För att sjukvårdspersonal ska 

förstå patientens upplevda livsvärld måste de vara öppna och följsamma i sitt möte med 

patienten. Det är också viktigt att patienten får gott om tid att delge personalen sina upp-

levelser (Dahlberg et al., 2003). Båda dessa exempel visar en oförmåga från sjukvårds-

personalen att möta kvinnorna i deras livsvärldar. De fokuserar enbart på sjukdomen och inte 

på kvinnornas sjukdomsupplevelse. Sjukvårdspersonalen borde istället tagit sig tid för 

kvinnorna och bekräftat dem. Detta hade bidragit till att de kände sig sedda och värdefulla. 

Personalen hade också vunnit kunskapen om hur kvinnorna själva upplevde sin situation. 
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Det fanns även kvinnor som beskrev ett positivt stöd från sjukvårdpersonal som var omtänk-

samma och kärleksfulla. De upplevde att de blev bemötta som ”riktiga” människor (Logan et 

al., 2006, Richer & Ezer, 2002). En sjuksköterska som får patienten att känna sig sedd och 

bekräftad har större möjlighet att uppnå förståelse i mötet. Om sjukvårdspersonal ser bortom 

sjukdomen kan de få en uppfattning om kvinnan som individ och få förståelse för hennes 

behov (Birkler, 2007, Jahren-Kristoffersen et al., 2005). Genom att bekräfta kvinnans upp-

levelser kommer sjuksköterskan nära hennes livsvärld och kan ge en god individanpassad 

omvårdnad.  

 

En del kvinnor sökte stöd från andra kvinnor som genomgått bröstcancer. De fungerade som 

ett stort stöd i påfrestande situationer (Coyne & Borbasi, 2007, Halkett et al., 2007, Heskestad 

& Tjemsland, 1996, Taleghani et al., 2006). Patientens och sjuksköterskans livsvärld skiljer 

sig radikalt åt och de talar inte utifrån samma verklighet. Trots att patient och sjuksköterska 

talar om samma sak, till exempel smärta, talar de utifrån olika perspektiv. Sjuksköterskan kan 

aldrig fullt ut förstå hur patienten upplever sin smärta (Birkler, 2007). Varje individ upplever 

sin smärta eller sjukdom olika trots att det finns likheter i deras upplevda livsvärld (Birkler, 

2007, Dahlberg et al., 2003). I de fall där sjuksköterskan inte mötte kvinnorna i deras livs-

värld sökte de, med fördel, stöd hos andra med liknande erfarenheter. Personer med dessa 

erfarenheter kan stödja dem på ett annat sätt än någon som inte har upplevt och överlevt sjuk-

domen. De kan komma så nära kvinnornas upplevda livsvärld som det är möjligt.  

 

Bröstcancerdiagnosen ändrade många kvinnors syn på livet. De fick nya värderingar och 

prioriterade annorlunda. Nu kändes livet plötsligt sårbart och döden påtaglig. De påmindes 

om att livet inte varar för evigt. Detta gjorde livet värdefullt och varje sekund räknades 

(Arman & Rehnsfeldt, 2002, Fu et al., 2008, Halkett et al., 2007, Landmark et al., 2001, 

Landmark & Wahl, 2002). Många kvinnor tog livet för givet fram till den dag då de fick sin 

bröstcancerdiagnos. De uttryckte förvåning över att det krävdes cancer för att de skulle ändra 

sina prioriteringar (Richer & Ezer, 2002).  
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Livsvärlden tas för givet och normalt sett fungerar människan fritt och obehindrat i den. Vid 

sjukdom försämras människans funktioner vilket gör att livsvärlden förändras. Att betrakta 

världen från en sjuk persons perspektiv är att se världen på ett nytt sätt (Birkler, 2007). Efter 

diagnosen blev kvinnornas liv mer värdefullt och de ville leva sitt liv på ett nytt sätt, med nya 

prioriteringar. Livet rusar förbi utan att man hinner stanna upp och tänka över vad som är 

viktigt. Så länge du inte påminns om att du kan dö så reflekterar du inte så mycket över att du 

faktiskt lever. 

Slutsats 

Det är svårt för sjuksköterskan att se patientens situation ur samma perspektiv som patienten 

gör. Sjuksköterskan bör däremot eftersträva förståelse för patientens upplevelse av sin sjuk-

dom. Fokus bör ligga på patientens sjukdomsupplevelse istället för på sjukdomen, detta för att 

sjuksköterskan ska kunna möta kvinnan så nära hennes verklighet som möjligt. Det kan också 

vara fördelaktigt för sjuksköterskan att bilda sig en uppfattning om hur patienten upplevde sin 

livsvärld före sjukdomen. Hon kan då se vilka konsekvenser sjukdomen ger den enskilda 

individen och på så sätt underlätta patientens vardag. En stor del av kvinnornas sjukdoms-

upplevelse verkar handla om förlusten av kvinnligheten. När sjuksköterskan förstår hur sjuk-

domen upplevs som ett hot mot kvinnligheten, kan hon lättare fungera som ett stöd för 

kvinnorna. Om sjuksköterskan dessutom har förståelse för hur kvinnorna upplevde sin 

kvinnlighet före fastställd diagnos, har hon större möjlighet att hjälpa dem att återigen uppnå 

en känsla av kvinnlighet. Det stöd och den information som sjuksköterskan ger måste vara 

individanpassad för att god omvårdnad ska kunna uppnås. Om en kvinnas största bekymmer 

under sin sjukdomstid är förlusten av sin kvinnlighet, är det detta som sjuksköterskan bör 

fokusera på i omvårdnaden. En annan kvinna kan istället vara i behov av stöd i till exempel 

cellgiftsbehandlingen och dess biverkningar. Då bör fokus ligga på att minimera biverkningar 

och att hjälpa kvinnan att fullfölja behandlingarna. Sjusköterskan bör därför vara lyhörd i 

mötet med patienten för att få förståelse för vilken typ av stöd som den enskilda individen är i 

behov av. 
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Forskningsimplikationer 

För vidare forskning kan det vara intressant att undersöka drabbade kvinnors önskemål 

gällande stöd från sjukvårdspersonal. Genom att ta del av deras önskemål kan omvårdnaden 

förbättras ytterligare. För att sjuksköterskan på ett optimalt sätt ska kunna hjälpa kvinnorna att 

få tillbaka sin känsla av kvinnlighet är det också av intresse att undersöka de drabbade 

kvinnornas tankar kring detta. För att få ytterligare förståelse för kvinnornas förlust av 

kvinnlighet kan det vara intressant att ta del av hur synen på kvinnlighet förändrats genom 

tiderna. Detta kan ge en bild som visar om samhällets normer påverkar kvinnornas känsla av 

att vara okvinnliga utan sina bröst. Det hade också varit av intresse att vidare undersöka vilka 

kulturella skillnader som påverkar kvinnornas upplevelser av att drabbas av bröstcancer. 
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breast cancer 

and its impact 

of life for 

younger 

women. 

Att utforska 

hur unga 

kvinnor upp-

lever att 

drabbas av 

bröstcancer. 

Sex kvinnor, i åldern 

29-43 år, som nyligen 

drabbats av bröstcancer.  

Strategiskt urval. 

Djupgående intervjuer. 

Induktiv innehållsanalys. Kvinnorna blev chockade av 

diagnosen, de upplevde att de 

var för unga för att drabbas. Det 

kändes som att de befann sig i en 

känslomässig bergochdalbana. 

Det oroade dem att de kunde få 

för tidiga klimakteriebesvär med 

risk för infertilitet. Det var 

viktigt med stöd från andra som 

också drabbats. De var oroliga 

för hur familj, framförallt hur 

barnen skulle reagera på 

sjukdomen.  

 

Medelhög-hög 

kvalitet. 

 

 



 

 

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

11. 

Landmark B 

& Wahl A 

 

Norge 

2002 

Living with 

newly 

diagnosed 

breast cancer: 

a qualitative 

study of 10 

women with 

newly 

diagnosed 

breast cancer. 

Att beskriva 

tio kvinnors 

upplevelser av 

att leva med 

bröstcancer. 

Tio nydiagnostiserade 

norska kvinnor, över 

20år, utan 

metastasering. 

Strategiskt urval. 

Analys utifrån Grounded 

Theory. 

Kvinnorna chockades av 

beskedet om bröstcancer. De 

funderade på hur sjukdomen 

skulle påverka deras framtid. De 

önskade att vardagen såg ut som 

den gjort innan cancern. Stöd 

från make och barn förstärkte 

viljan att överleva. Det var 

viktigt att sysselsätta sig med 

aktiviteter som de gjort även 

innan sjukdomen. Förlusten av 

ett bröst påverkade deras själv-

bild. 

 

Medelhög-hög 

kvalitet. 

 

12. 

Landmark 

B, 

Strandmark 

M & Wahl, 

A 

 

Norge 

2001 

Living with 

newly 

diagnosed 

breast cancer- 

the meaning of 

existential 

issues. 

Att beskriva 

hur tio norska 

kvinnor upp-

levde att leva 

med bröst-

cancer. 

Tio norska kvinnor, 

mellan 39-69 år, med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer valdes från 

en onkologisk 

mottagning.  

Strategiskt urval. 

halvstrukturerade, 

djupgående intervjuer. 

Analys utifrån Grounded 

Theory. 

Kvinnorna upplevde en vilja att 

leva men hade svårt att föreställa 

sig en framtid. De hittade en 

omedveten styrka att bekämpa 

sjukdomen med och hade en 

önskan om att framtiden skulle 

bli meningsfull. Sjukdomen 

ändrade deras syn på vad som 

var viktigt i livet. Vissa fick stöd 

genom sin religiösa tro. 

Framtiden hotades av risk för 

recidiv. 

 

Medelhög kvalitet. 

 

 



 

 

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

13. 

Heskestad S 

& 

Tjemsland L 

 

Norge 

1996 

Du har kreft, 

en kvalitativ 

studie av 

kvinners 

akutte 

reaksjoner ved 

informasjon 

om brystkreft-

diagnose. 

Att beskriva 

kvinnors 

reaktioner på 

sin bröst-

cancerdiagnos. 

92 kvinnor mellan 33-

70år.  

Strategiskt urval. 

Öppna intervjuer där 

kvinnorna fick prata 

fritt. 

Induktiv innehållsanalys. Kvinnorna reagerade olika på 

diagnosbeskedet beroende på hur 

förberedda de var och tidigare 

erfarenheter. De upplevde 

känslorna som fysiska besvär 

som t.ex. förlamning och 

förvirring. Vissa kvinnor kände 

inte förtroende för vården och 

förnekade diagnosen. Kvinnorna 

funderade mycket kring död och 

spridning. Att förlora bröstet var 

endast en kosmetisk förlust. Det 

jobbigaste var att berätta för 

närstående om diagnosen. 

 

Medelhög kvalitet. 

14. 

Landmark 

B, 

Strandmark 

M & Wahl 

A. 

 

Norge 

2002 

Breast cancer 

and 

experiences of 

social support- 

In-depth 

interviews of 

10 women 

with newly 

diagnosed 

breast cancer. 

 

Att beskriva 

hur tio norska 

kvinnor 

upplever att 

leva med 

bröstcancer. 

Tio nydiagnostiserade 

kvinnor i ålder 35-69 

år. 

Strategiskt urval. 

Djupgående, 

halvstrukturerade 

intervjuer. 

Analys utifrån Grounded 

Theory. 

Kvinnors upplevelser av stöd 

från familj, personal, vänner och 

kollegor.  

Medelhög kvalitet. 



 

 

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

15. Richer 

M-C & Ezer 

H. 

 

Kanada 

2002 

Living in it, 

living with it 

and moving 

on: dimensions 

of meaning 

during 

chemotherapy. 

Att utforska 

hur kvinnor 

upplevt att 

genomgå 

cellgifts-

behandling. 

Tio kvinnor som 

kommit olika långt i 

processen. 

Strategiskt urval. 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Analys utifrån Grounded 

Theory. 

Genom cellgiftsbehandlingens 

biverkningar blev cancern 

verklig. Kvinnorna upplevde sin 

kropp som en fiende som låtit de 

bli sjuka. De upplevde att de inte 

kunde gå vidare förrän de var 

klara med sin behandling. 

Tidigare erfarenheter påverkade 

hur de upplevde och hanterade 

cancern. De var rädda för hur 

cancern skulle påverka deras 

familj. Kvinnorna fokuserade på 

andra saker än cancern. Stöd 

från familj var som en livlina. 

Det var jobbigt att behöva 

planera sitt liv utefter 

behandlingarna. 

 

Medelhög kvalitet. 

 

 


