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Abstrakt

Hur en kvinna upplever bröstcancer är något väldigt individuellt, men livet 
förändras för alla kvinnor mer eller mindre drastiskt. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 
bröstcancer. Studien baserades på 13 vetenskapliga artiklar som analyserades i 
en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem 
slutkategorier: Att känna oro, osäkerhet och rädsla; Att känna kroppsligt 
misslyckande; Att vara tvungen att vara stark i sitt lidande och känna 
ensamhet; Att vilja ha kontroll över sin sjukdom och behandling och Att söka 
stöd och finna kraft för att kunna gå vidare. Resultatet visade att kvinnor som 
lever med bröstcancer gick igenom en livsförändring där starka chockartade 
känslor som utgav ett hinder tog över vardagen. Kroppen kunde ses förändrad 
och behandlingen kunde utgöra ett lidande. Kvinnor var i behov av 
individuellt stöd för att orka gå igenom den förändring som krävdes för att 
hitta tillbaka till ett liv där de åter kände att de hade kontroll och livslust. 
Många kvinnor fann stöd hos närstående och i relationen till Gud och en del av 
dessa kvinnor kände sig stärkta av sin sjukdom. Denna litteraturstudie kan ge 
sjuksköterskor insikt och förutsättningar för att finnas till för kvinnor med 
bröstcancer genom att utveckla omvårdnadsinterventioner som underlättar för 
dem under sjukdomsperioden. Dessa interventioner kan vara att skapa trygghet 
och stöd i ett professionellt möte, att stödja kvinnor i aktivitet samt 
existentiella frågor eller att genom närvaro och information motverka 
osäkerhet och ensamhet.  

Nyckelord: Bröstcancer, upplevelser, stöd, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie
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När en kvinna får diagnosen cancer kan hon uppleva det som en livsomvälvande händelse där 

en ny realitet uppkommer. Denna nya livsvärld fokuserar på självkännedom där kvinnan 

ibland kan erfara att hon pendlar mellan liv och död. Livet fylls av kriser, förändringar och 

osäkerhet som bara kan upplevas av kvinnan själv (Colyer, 1996). Cancer kan också förändra 

kroppen genom förlust av exempelvis kroppsdel eller håravfall. Detta blir en synlig del av 

sjukdomen som kan uppfattas av andra människor i det sociala samspelet, men kan 

undanhållas med hjälpmedel som kläder, inlägg och peruker. Cancer kan även ge upplevelser 

som att bli uttittad, att de som tidigare varit en nära vän undviker människan med cancer och 

istället för att möta människan försöker säga något generellt för att undvika jobbiga 

situationer som till exempel att bemöta gråt (Rasmussen, Hansen & Elverdam, 2009).

Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen då den utgör cirka 29 procent av de 

totala diagnostiserade cancerfallen. År 2008 rapporterades 7301 nya bröstcancerfall i Sverige 

vilket betyder att cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag (Socialtstyrelsen, 2009). För utredning 

av bröstcancer är mammografi vanligast och som kompletterande utredning kan ultraljud och 

biopsi användas. Vid en påträffad tumör är behandlingsalternativen operation, läkemedel eller

strålning, ibland en kombination av dessa. En operation kan vara bröstbevarande då endast 

tumören avlägsnas eller en så kallad mastektomi med avlägsnande av hela bröstvävnaden. 

Många gånger kan väntetiden mellan utredning, diagnos och operation bli en utdragen process 

som pågår under en längre tid (Socialstyrelsen, 2007).

Att drabbas av bröstcancer menar Lindholm, Rehnsfeldt, Arman och Hamrin (2002) är något 

som orsakar ett enormt lidande för hela familjen vilket påverkar kvinnans förutsättningar att 

hantera sin situation. Ofta upplever närstående sorg och oro inför att förlora sin maka, syster 

eller mamma.  Vissa upplever även att de blir isolerade i kvinnans liv medan andra upplever 

att de ska leva så vanligt som möjligt och menar att de skall fortsätta arbeta och utöva 

aktiviteter som tidigare. Att kvinnan inte vill belasta dem med sitt lidande medför att de 

närstående upplever ensamhet och känslan av att bli avfärdad. Trots detta vill de närstående 

alltid vara närvarande och lättillgängliga samtidigt som de tycker att det är outhärdligt att 

endast kunna se på när kvinnan befinner sig i svåra situationer. Genom att få tillbringa mycket 

tid tillsammans med kvinnan och låta hennes lidande vara det centrala kan den närstående 

agera tillfälligt hopp när kvinnan själv inte finner ork till det. 
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Enligt Rehnfeldt och Arman (2008) kan en människa i samband med sjukdom uppleva 

lidande vilket kan utgöra en påfrestande händelse i det dagliga livet och ses som en motgång 

för att upprätthålla kontrollen över sitt egna liv. Det kan vara att vid möte med sjukvården 

finna sig själv i en beroendeställning till sjukvårdspersonalen och därmed vara tvungen att gå 

från självständig människa till att helt förlita sig till andra. I lidandet kan även funderingar om 

styrkan finns för att kämpa för överlevnad uppkomma och därigenom en förnekelse till 

sjukdomen. Rehnfeldt och Eriksson (2004) menar att förnekelse av sjukdomen för att lindra 

lidandet kan utgöra en lättnad till en början men kan slutligen upplevas som en chock vilket 

medför att lidandet tilltar. Endast den enskilda människan uppfattar känslorna av sin sjukdom 

vilket ger känslor som ensamhet, detta styrker därför dennes känslor av lidande, livet ses som 

meningslöst.

Behandlingen för bröstcancer löper ofta över en länge tidsperiod vilket ställer höga krav på 

sjuksköterskan att hitta lösningar för att få kvinnan att må så bra som möjligt under denna 

mödosamma tid. Det finns idag ett behov av individanpassade interventioner som kan minska 

lidande i sjukdom och som ökar livskvaliteten som gör situationen mer hanterbar 

(Wengström, Häggmark & Forsberg, 2001). Livskvalitet kan beskrivas utifrån livet i helhet 

och som ett hälsoperspektiv som inkluderar individens symtom och kroppsliga funktion. Detta

används ofta inom sociala, psykiska och medicinska sammanhang där betydelsefulla 

komponenter för att beskriva livskvalitet bland annat är glädje, moral, tillfredsställelse samt

negativ och positiv påverkan. Betydelsen för livskvalitet kan emellertid skilja individer 

emellan. Vissa individer ser det normala livet som livskvalitet, att fungera så normalt som 

möjligt och kunna uppfylla de mål och behov som finns. Medan andra individer ser till de 

sociala funktionerna som ett utgörande av livet och dess kvalitet (Kaasa & Loge, 2003). 

Hjörleifsdóttir, Rahm Hallberg, Gunnarsdóttir och Ågren Bolmsjö (2007) menar att många 

som fick diagnosen cancer strävade efter att återfå kontrollen över livet som en copingstrategi 

för att kunna leva så nära det vanliga livet som möjligt. För att kunna finna kraft sågs varje 

dag med ett värde och saker som tidigare tagits för givet sågs med en stor betydelse för livet. 

Ett upprätthållande av vardagen blev ett fokus och genom det utgjordes ett försök till att 

distansera den osäkerhet som uppkommit. 

Enligt Howell, Fitch och Caldwell (2002) blir sjuksköterskans roll en betydande del för en 

människa som insjuknat i cancer, sjuksköterskan träffar människan under en påfrestande tid
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där livsförändring påverkar livskvaliteten och kan orsaka lidande. Sjuksköterskan beskrivs 

som en viktig del i den sjukes liv och fungerar som en stöttepelare under sjukdomens gång 

och är någon som alltid finns där och lyssnar helhjärtat, ger information och tröst. 

Sjuksköterskan förmedlar lugn och trygghet vilket utgör att samtalen blir tillitsfulla och 

personliga. 

Mot denna bakgrund är det angeläget för sjuksköterskor att ha kunskap om de åtskilliga 

faktorer som bidrar till hur en människa upplever sin sjukdom, detta är en förutsättning för att 

kunna ge individanpassad vård av god kvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var således 

att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.

Metod

Litteratursökning 

I litteratursökningen användes databaserna Cinahl och Medline, där Medlines största 

sökmotor PubMed användes. Båda dessa databaser är stora inom hälso- och sjukvård och 

innehåller referenser inom omvårdnad och medicin, databaserna är olika uppbyggda och ger 

olika sökningsresultat. Litteratursökningen utökades med manuell sökning i artiklars 

referenslistor och tidskrifter vilket Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 72) beskriver 

som ett kompletterande sökningsalternativ. Inklusionskriterierna inför sökningen var studier 

som svarade på frågeställningen, vetenskapligt granskade kvalitativa studier skrivna på 

engelska och studier skrivna efter år 2000 för att eftersträva den senaste forskningen. 

Exklusionskriterierna var kvinnor med bröstcancer under 18 år. 

För att sökningen skulle bli så relevant som möjligt användes Mesh- och thesaurustermer för 

att finna korrekta sökord, dessa kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR 

för att avgränsa sökningen ytterligare (Willman et al., 2006, s. 63-71). Sökorden som 

användes var: breast neoplasms, breast cancer, “quality of life”, experience, self-concept, 

narrative, coping, “life experience”, “qualitative research”, “qualitative studies”, “breast 

cancer experience” och “life change event”. Målet var att inte avgränsa sökningen för en viss 

fas i sjukdomen utan använda ett brett fokus, det vill säga finna studier som beskrev kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer från ställd diagnos och behandling till att få tillbaka 

cancern efter att ha blivit friskförklarad. Artiklar som hade ett relevant abstrakt lästes igenom 

och de som hade ett resultat som svarade mot syftet valdes ut för kvalitetsgranskning. En 
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sammanställning av litteratursökningen visas i Tabell 1, tabellen visar på antalet valda artiklar 

från de två databaser som använts. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Sök nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda
Pub Med 10 01 18
1 FT Qualitative research 51948
2 FT Quality of life 139942
3 FT Breast cancer 208985
4 FT Life experience 44184
5 1 AND 2 AND 3 AND 4 49 1
PubMed 10 01 19
1 MSH Breast Neoplasms 168161
2 FT Experience OR Narrative OR 

Quality of life OR Self-
Concept

657542

3 FT ”Qualitative research” 10822
4 1 AND 2 AND 3 98 2
Pub Med 10 01 26
1 MSH Breast neoplasms 168328
2 FT Life change event 15350
3 MSH Qualitative research 7979
4 1 AND 2 AND 3 18 1
5 FT Breast cancer experience 152
6 3 AND 5 4 1
7 FT Breast cancer 122242
8 FT Life experience 44277
9 3 AND 7 AND 8 32 1
Cinahl 10 01 31
1 MH Breast neoplasms 24380
2 MH Quality of life 28903
3 FT Experience OR Narrative OR 

Self-concept
121853

4 MH Qualitativ studies 42461
5 1 AND 2 AND 3 AND 4 26 3
6 MH Coping 6210

1 AND 4 AND 6 AND 62 2

*) MSH – Mesh termer i PubMed, MH – major headings i Cinahl, FT – fritext sökning

Kvalitetsgranskning

En kvalitetsgranskning genomfördes efter att relevanta artiklar var funna, denna granskning 

gjordes för att kunna se till den tillförlitlighet och kvalitet studierna hade enligt vad Polit och 

Beck (2008, s. 670-671) beskriver. Vid utförandet av kvalitetsgranskningen användes 

underlaget i Willman et al. (2006, s. 156-157). För att kunna klassificera studierna poängsattes 

varje positivt svar med en poäng och en procentsats kunde sedan räknas ut, detta värderar 

studiernas kvalitet till hög, medel eller låg kvalitet. En studie med hög kvalitet har klar 

beskrivning av syfte, kontext, urval, etiska resonemang, metod samt resultat och ger en slutlig 
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procentsats mellan 80 och 100. Saknas delar av beskrivningen eller där delarna har bristfälliga 

formuleringar får studien en låg, 60-69 procent, respektive medelhög kvalitet, 70-79 procent 

(Willman et al., 2006, s. 97). Av de 15 artiklar som granskats var två stycken funna via andra 

artiklars referenslistor och ingår därför inte i Tabell 1. Studien innehåller endast artiklar med 

medel och högt kvalitetsvärde och av den orsaken har två av de 15 artiklarna exkluderats med 

anledning av ett lågt kvalitetsvärde. I tabellen (Tabell 2) nedan återfinns de 13 artiklar som 

använts i analysen. 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare År Typ av 
studie

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys

Huvudfynd Kvalitet

Arman et al., 
2002, Sverige

Kvalitativ 17 Kvinnor 
16 Närstående

Kvalitativa 
intervjuer

Hermeneutisk 
fenomenologi

Kvinnorna gick igenom 
många förändringar som 
ibland inte uppfattades 
av sjukvårdspersonal och 
närstående. Bland annat 
upplevdes lidande i och 
med att de försökte finna 
en ny roll i sin sjukdom. 
Hur kvinnorna lyckades 
ta sig igenom lidandet 
berodde till stor del på 
vilket stöd det fick av 
omgivningen. 

Hög

Beatty et al., 
2008, Australien 

Kvalitativ 19 Kvinnor
6 Sjuk-
sköterskor
9 Volontärer 

Fokusgrupper

Tematisk analys

Psykosociala behov och 
bekymmer som kunde 
identifieras hos 
kvinnorna var bland 
annat att lära sig hantera 
bieffekter, förändrad 
självuppfattning, frågor 
kring överlevnad och att 
bemöta andras reaktioner 
och förväntningar. 

Hög

Boehmke et al., 
2006, USA

Kvalitativ 30 Kvinnor Kvalitativa 
intervjuer

Sekundär analys
Hermeneutik 
fenomenologi 

En cancerdiagnos 
innebar en abrupt 
förändring i kvinnans liv. 
Hur de mentalt och 
emotionellt tog sig an 
diagnosen och 
behandlingen påverkade 
deras symtom och 
sjukdomens utgång.

Hög
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Fortsättning av Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=13)
Författare År Typ av 

studie
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
Analys

Huvudfynd Kvalitet

Fu et al., 2008, 
USA

Kvalitativ 22 Kvinnor Semistrukturerade
intervjuer

Deskriptiv
Fenomenologi

Kvinnorna upplevde 
stress och rädsla då de 
fått bröstcancer och detta 
inverkade på varje del av 
deras liv, de försökte 
emellertid göra det bästa 
av situationen.

Hög

Gaudine et al., 
2003, Kanada

Kvalitativ 9 Kvinnor Kvalitativa 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys

Upplevelsen av all 
väntan som uppkom vid 
bröstcancern medförde 
osäkerhet hos kvinnorna. 
Att vänta på 
behandlingar, provsvar 
och friskförklaring fick 
kvinnorna att vilja ha 
mycket kunskap om 
sjukdomen, om olika 
behandlingsalternativ 
och behandlingarnas 
bieffekter. 

Hög

Henderson et al., 
2003, USA

Kvalitativ 66 Kvinnor Fokusgrupper

Kvalitativ
Innehållsanalys

Copingstrategier som 
kvinnorna använde sig av 
för att anpassa sig till 
sjukdomen var andlighet, 
stöd från familjen, att 
vara positiv och att delta 
i stödgrupper. 

Medel

Kenne 
Sarenmalm et al., 
2009, Sverige  

Kvalitativ 20 Kvinnor Kvalitativa 
intervjuer

Grounded theory 

Att det är väldigt 
individuellt hur en 
kvinna reagerar på en 
bröstcancer diagnos och 
det är en process att lära 
sig leva med cancern och 
att kunna frambringa 
meningsfullhet i livet.

Hög

Landmark et al., 
2008, Norge

Kvalitativ 7 Kvinnor Fokusgrupper

Kvalitativ 
innehållanalys

För att klara av 
förändringar som 
uppkom vid bröstcancern 
behövde kvinnorna 
kunskap om sjukdomen 
och psykosocialt stöd.

Hög

Landmark et al., 
2002, Norge

Kvalitativ 10 Kvinnor Kvalitativa 
intervjuer

Grounded theory

Existentiella frågor var 
en viktig aspekt hos 
kvinnor som nyligen 
diagnostiserats med 
bröstcancer och det 
centrala temat var att 
känna en vilja att 
överleva. 

Hög
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Fortsättning av Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=13)
Författare År Typ av 

studie
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
Analys

Huvudfynd Kvalitet

Luoma et al., 
2004, Finland 

Kvalitativ 25 Kvinnor Kvalitativa 
intervjuer

Fenomenologisk 
ansats

Livskvalitet upplevdes 
under behandlingen av 
bröstcancern då 
kvinnorna kunde 
upprätthålla goda 
relationer och fick stöd 
av familjen. Att kunna 
leva ett så normalt liv 
som möjligt och att 
behålla autonomin var 
också en del av 
livskvaliteten.

Hög

Lyons et al., 
2002, USA

Kvalitativ 20 Kvinnor Kvalitativa 
intervjuer

Fenomenologi

Kvinnornas upplevelse 
av att leva med 
bröstcancer under det 
första året var en gradvis, 
spirituell, privat och 
social process. 
Kvinnorna upplevde det 
traumatiskt att få 
diagnosen och under 
behandlingens gång var 
det största målet att 
tillfriskna.

Hög

Rosedale, 2009, 
USA

Kvalitativ 13 Kvinnor Kvalitativa 
intervjuer

Deskripitv
fenomenologi 

Kvinnorna upplevde
ensamhet i och med att 
de försökte anpassa sig 
till sjukdomen och deras 
nya jag. Känslor om hur 
de verkligen mådde höll 
de många gånger 
inombords. Vissa 
relationer visade sig vara 
svagare än de trott 
medan andra stärktes.

Medel

Taleghani et al., 
2008,  Iran

Kvalitativ 15 Kvinnor Semistrukturerade
intervjuer

Grounded theory

En utvecklingsprocess 
krävdes för att anpassa 
sig till livet med 
bröstcancer. Med en 
positiv inre 
rekonstruktion kände 
kvinnorna att de kunde 
hitta ett sätt att leva med 
sjukdomen.

Hög
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Analys 

Genom att syftet riktar sig mot kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer är kvalitativ 

metod ett bra förfaringssätt för att fånga upp kärnan av dessa upplevelser. Enligt Downe-

Wamboldt (1992) är tillvägagångssättet i en kvalitativ innehållsanalys objektivt och 

systematiskt och beskriver ett fenomen, ord eller fraser. Att genom en sammanställning av 

relevant data indela texten i kategorier för att få en djupare insikt till kärnan och därmed höja 

kvalitén till förståelsen.  

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes. Det är en analysmetod som enligt 

Graneheim och Lundman (2003) används frekvent i omvårdnadsforskning och baseras utifrån 

berättelser och observationer och fordrar en förståelse från forskaren till dess deltagare. I en 

kvalitativ innehållsanalys finns det två olika ansatser, en manifest och en latent ansats. Den 

manifesta ansatsen används och syftar till det uppenbara och synliga i texten där ingen 

tolkning är tillåten, medan en latent ansats tillåter tolkning till en viss nivå genom att se till en 

underliggande mening (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen genomfördes enligt Graneheim 

och Lundman (2003) där det första steget var att bearbeta texten, det vill säga all data lästes 

igenom för att få en förståelse och kunna se helheten av texten. Nästa steg var att hitta 

textenheter som svarade mot syftet, totalt extraherades och markerades 307 textenheter. 

Graneheim och Lundman (2003) beskriver problematiken i urvalet av en textenhet, att en för 

stor textenhet kan inkludera flertalet företeelser och vid val av för små enheter riskeras texten 

att bli uppdelad och avsikten med meningen förlorar sin innebörd, detta beaktades vid 

uttagandet av enheterna. Efter att textenheterna var funna gjordes i steg tre en översättning 

och kondensering med syfte att reducera överbliven text för att göra textenheten mer 

komprimerad men samtidigt bibehålla kärnan av den. I det fjärde steget kodades textenheterna 

med bokstäver och nummer för möjlighet att kunna gå tillbaka till ursprungsartikeln i ett 

senare skede om det skulle behövas. Efter detta, i steg fem, sammanfördes textenheter med 

liknande innebörd till en kategori. Den första kategoriseringen ledde till 31 kategorier, den 

andra till 14 och den sista kategoriseringen resulterade i fem slutkategorier, dessa kategorier 

hade alla olika innebörd och gick inte att sammanföra. Det sjätte steget var att finna 

kategorinamn som tydligt beskrev innehållet av slutkategorierna. 
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Resultat

Analysens fem slutkategorier presenteras i Tabell 3, därefter följer brödtext och citat.

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5)

Slutkategorier

Att känna oro, osäkerhet och rädsla

Att känna kroppsligt misslyckande

Att vara tvungen att vara stark i sitt lidande och känna ensamhet

Att vilja ha kontroll över sin sjukdom och behandling

Att få stöd och finna kraft till att kunna gå vidare

Att känna oro, osäkerhet och rädsla 

Kvinnor berättade om känslan av att livet plötsligt förändrades kaotiskt och snabbt och om 

hur de gick ifrån att vara friska till sjuka. Det fanns en medvetenhet om att sjukdomen drabbat 

just dem och inte någon annan och de kände att de behövde tid för att sörja sin diagnos 

(Boehmke & Dickerson, 2006). Kvinnor beskrev känslan av besvikelse och oron över den 

osäkra framtiden på hur bröstcancern skulle framskrida (Kenne Sarenmalm, Thorén-Jönsson, 

Gaston-Johansson & Öhlén, 2009). Bröstcancern beskrevs som en skrämmande och stressig 

upplevelse som påverkade det dagliga livet. De önskade att de själva, kroppen och vardagen 

kunde vara som innan cancern och menade att de aldrig skulle bli densamma igen utan var 

förändrade för alltid (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002; Fu, Xu, Liu & Haber,

2008; Landmark & Wahl, 2002; Taleghani, Parsa Yekta, Nikbakht Nasrabadi & Käppeli, 

2008). De upplevde att de inte längre kände igen sig själva utan att de höll på att bli 

utraderade och att hela livet splittrades (Boehmke & Dickerson, 2006). De beskrev hur

glädjen gått förlorad och hur de kände sorg över livet (Kenne Sarenmalm et al., 2009). 

Kvinnor beskrev hur de aldrig kunde glömma bort cancern utan att den fanns konstant i deras 

tankar samtidigt som de inte ville tänka på den för att det gjorde för ont (Boehmke & 

Dickerson, 2006; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

I experience it as mourning for the breast, for a part of my body… (Arman et 
al., 2002, s. 101)
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Kvinnor kände en osäkerhet inför allt, känslorna pendlade mellan ovisshet, elände och att 

känna sig stark (Kenne Sarenmalm et al., 2009), en pendling mellan att känna hopp och 

förtvivlan men att allt till slut kom över dem. En del kvinnor upplevde en ilska då de kände att 

de gjort allting rätt men ändå fått bröstcancer, samtidigt uttryckte andra att det hade sig själva 

att skylla för cancern (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008; Landmark & Wahl, 2002). 

Några beskrev känslor av att känna sig odugliga och värdelösa i samhället då de inte längre 

klarade av saker som att arbeta och det gjorde att de saknade tron på sig själva (Landmark & 

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

Kvinnor kände en rädsla över döden och vägen dit och att de skulle behöva bli dödssjuka. 

Ordet cancer var något som förknippades med döden och sågs som något främmande och 

sorgligt, livet sattes på spel och det gav tankar på att livet inte varar för evigt (Arman et al., 

2002; Boehmke & Dickerson, 2006; Kenne Sarenmalm et al., 2009). Cancern beskrevs som 

en besvikelse, hoppet om framtiden förlorades och tankar om att cancern skulle bli deras död 

uppstod (Taleghani et al., 2008). 

Cancer. The word cancer is so charge with death, and I don´t know how 
many times I´ve been at my own funeral (Kenne Sarenmalm et al., 2009, s. 
1123)

Vidare beskrevs en rädsla för döden i det fall att bröstcancern skulle sprida sig i hela kroppen 

och oron över vad som skulle hända med familjen när de själva inte längre fanns kvar vid livet 

(Landmark, Bohler, Loberg & Wahl, 2008; Lyons, Jacobson, Prescott & Oswalt, 2002). Det 

fanns en förståelse till att de kanske skulle dö och att det bara var att invänta döden, vidare 

tillkännagavs att de upplevde att livets slut var nära (Beatty et al., 2008; Landmark & Wahl, 

2002; Rosedale, 2009). Det fanns svårigheter att hantera osäkerheten som uppkom i samband 

med cancern och kvinnorna väntade sig ständigt det värsta (Gaudine, Sturge-Jacobs &

Kennedy, 2003). De beskrev även oron efter en avslutande behandling. Om hur de alltid var 

ängsliga över att cancern skulle komma tillbaka och vad som skulle kunna hända då och att 

efter avslutad behandling inte längre känna sig aktiv i försök till att övervinna cancern. Oron 

som uppkom vid undersökningar, provsvar och årsdagar utgjorde en ständig påminnelse till 

sjukdomen och hur den förändrade livet (Beatty et al., 2008; Boehmke & Dickerson, 2006; 

Kenne Sarenmalm et al., 2009; Lyons et al., 2002; Rosedale, 2009).
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Att känna kroppsligt misslyckande

Kvinnor upplevde ett kroppsligt misslyckande i samband med bröstcancern, de kände sig inte 

hela som människor utan menade att kroppen skulle vara frisk och kry och detta innebar ett 

lidande för dem (Arman et al., 2002; Boehmke & Dickerson, 2006). Förändringen påverkade 

självförtroendet, aktivitet och vila på ett negativt sätt och de kände sig svikna av sina egna 

kroppar (Kenne Sarenmalm et. al, 2009; Landmark et al., 2008; Taleghani et al., 2008). De 

kände inte längre igen sig själva och de jämförde sin nuvarande kropp med kroppen innan 

diagnosen och behandlingen (Beatty et al., 2008; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004) men 

de förstod även att behandlingen var nödvändig för att kunna gå vidare med livet och de 

beskrev att det var många beslut att genomgå (Boehmke & Dickerson, 2006). De beskrev

känslor av sårbarhet efter behandlingen. Behandlingen gav dem en obehaglig fysisk känsla, en 

kvinna beskrev hur hon förlorade sitt minne som en bieffekt av behandlingen och det tog lång 

tid att återfå styrkan när behandlingen var klar (Landmark et al., 2008). Kvinnor beskrev hur 

de kände sig ofräscha och obehagliga till mods i samband med behandlingen (Landmark & 

Wahl, 2002). En fysisk smärta som hindrade dem att arbeta och delta i aktiviteter upplevdes 

och behandlingen hindrade dem från att sova tillräckligt, ibland på grund av de domningar 

som uppkom i kroppen (Beatty et al., 2008; Boehmke & Dickerson, 2006; Luoma & 

Hakamies-Blomqvist, 2004; Lyons et al., 2002).

Behandlingen beskrevs som en motgång, de blev helt nedslagna och orken fanns inte längre 

kvar att utföra något utan att tröttheten tog över. Minsta ansträngning blev en utmaning och 

likaså upplevdes fatigue (Beatty et al., 2008; Boehmke & Dickerson, 2006; Kenne Sarenmalm 

et al., 2009; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Kvinnor beskrev hur symtomen visade 

sig i bland annat som svettningar och huvudvärk och de kände att ingen förvarnat dem om att 

det skulle kännas så vilket de beskrev som upprörande. Vidare beskrev de att de inte längre 

orkade i samma tempo som tidigare utan fick ta emot hjälp från familjen och de släppte sina 

vardagliga sysslor och ansvaret hemma och förlitade sig på att familjen skulle ta hand om 

detta (Boehmke & Dickerson, 2006; Fu et al., 2008; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Kvinnor berättade också om hur dåligt de mådde av behandlingen med bland annat förlorad 

aptit, svårigheter att äta och dricka, samt upplevelsen av illamående och kräkningar. De 

upplevde även att de förlorat en del av kroppen då de tappade känsel i armar, fingrar eller 



14

bröst (Beatty et al., 2008; Landmark et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; Luoma & 

Hakamies-Blomqvist, 2004).

Everything you do is an effort. You know, if you walk up 5 stairs, 
you feel like you have run a marathon (Beatty et al., 2008, s. 335)

Kvinnor upplevde att de förlorade en del av sin kvinnlighet och tappade en del av sin identitet 

som kvinna genom operation och behandling (Beatty et al, 2008; Boehmke & Dickerson, 

2006; Kenne Sarenmalm et al., 2009). Kvinnor beskrev upplevelsen av att känna hopplöshet 

och fruktan efter operationen och att det fanns en oro för utseendet och på hur behandlingen 

skulle påverka detta (Lyons et al., 2002). En osäkerhet i att använda protesen beskrevs 

samtidigt som det fanns en vilja att kunna dölja det förlorade bröstet och ha sitt utseende som 

tidigare och inte dra till sig någon uppmärksamhet (Landmark & Wahl, 2002; Taleghani et al., 

2008). Kvinnor beskrev att de kände sig oattraktiva på grund av de kroppsliga förändringarna 

och att de tappade all ork till ett sexliv. Lusten försvann och en ovilja och skam beskrevs i att 

visa sig naken inför sin make (Beatty et al., 2008; Kenne Sarenmalm et al. 2009; Landmark et 

al., 2008; Taleghani et al., 2008). 

I didn´t want my husband to see me naked, I felt ashamed (Landmark et al., 
2008, s. 196)

Att vara tvungen att vara stark i sitt lidande och känna ensamhet

För att inte bli en börda för familjen och inte vilja visa sig sårbar inför dem försökte kvinnor 

bygga upp en fasad, de upplevde att de var tvungna att vara starka och kunde inte uttrycka 

sina känslor. Lidandet ville de helst inte skulle bli offentligt för de närmaste på grund av den 

oro som kvinnor menade att familjen då skulle uppleva (Fu et al., 2008; Kenne Sarenmalm et 

al., 2009; Lyons et al., 2002). Lidandet och ångesten förmodade de skulle bli för mycket för 

familjen och sjukhuspersonalen vilket gjorde att de höll mycket inom sig och istället visade 

sig starka. De ville inte att någon skulle tycka synd om dem samtidigt som de upplevde att de 

inte var tillåtna att visa sin sorg (Arman et al., 2002; Gaudine et al., 2003; Rosedale, 2009). 

Viljan fanns att vara och visa sig oförändrad för andra men ofta upplevdes det som en 

svårighet och en känsla av osäkerhet för kommunikation med familjen inföll hos kvinnor. 

Bröstcancern påverkade familjens hela sociala liv och kvinnorna oroade sig för sina partners 

som även de mådde dåligt och oron fanns även om hur familjens framtid skulle bli och vad 
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som skulle bli kvar när de var borta (Beatty et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; Luoma & 

Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Även om familjen fanns där under hela sjukdomstiden upplevdes ändå mycket ensamhet, 

cancern påminde dem om att alla människor är ensamma i sin sjukdom på ett eller annat sätt. 

Ensamheten stärktes när de begrep att ingen riktigt kunde förstå vad de gick igenom, de var 

ensamma vid diagnosen och i beslut om behandling som skulle tas och de saknade kontakten 

med andra (Beatty et al., 2008; Kenne Sarenmalm et al., 2009; Landmark et al., 2008; Luoma

& Hakamies-Blomqvist, 2004; Lyons et al., 2002; Rosedale, 2009). Till en början upplevde 

kvinnor att många hade brytt sig men att det sakta avtog, det sociala stödet minskade och då 

infann sig ensamheten och lidandet blev mer påtagligt när de upplevde sig förbisedda och 

främmade för andra och de var rädda att behöva möta döden ensam (Arman et al., 2002; 

Kenne Sarenmalm et al., 2009; Landmark & Wahl, 2002; Rosedale, 2009). Stöd från familjen 

och stödgrupper var inte alltid något stöd för kvinnorna och de kände sig ofta missförstådda

och ensamma (Henderson et al., 2003; Landmark et al., 2008; Rosedale, 2009). De kunde 

även uppleva att de inte fick den hjälp som de behövde från sjukvårdpersonalen och de kände 

sig då övergivna (Arman et al., 2002; Beatty et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002). 

There could be everybody home in my house and I still feel really alone
(Rosedale, 2009, s. 178)

Att vilja ha kontroll över sin sjukdom och behandling

Den okunskap som fanns inför behandlingen gjorde att kvinnor kände att de hade behov av bli 

aktiva och få en detaljerad information om sin situation för att förstå hur allt skulle påverka 

det dagliga livet. Detta var något som växte hos kvinnorna och de ville ha kontroll, agera 

advokat för sig själva för att kunna säkerhetsställa en säker vård (Beatty et al., 2008; Fu et al., 

2008; Gaudine et al., 2003; Landmark et al., 2008). De ville inte invänta besked utan sökte 

hela tiden efter behandling för att det fanns en rädsla över att inte veta på förhand och kunna 

styra, men i samma stund kände de sig också oroade över alla beslut som behövde fattas 

(Beatty et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al., 2002). Behovet fanns till 

professionell hjälp av sjukvårdspersonal och de upplevde lugn av att få samtala med 

sjuksköterskor och läkare, kvinnor kände att de var tvungna att lita på dem och få bekräftelse 

på sitt lidande av kunnig personal. Vidare beskrevs kvinnors behov av kontinuitet i 
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vårdkedjan och de önskade sig samma läkare under hela processen (Arman et al., 2002; Fu et

al., 2008; Gaudine et al., 2003; Landmark et al., 2008). 

I have to face the diagnosis and take an active part in the treatment (Fu et al., 
2008, s. 161)

Att få stöd och finna kraft till att orka gå vidare

Kvinnors tro blev förstärkt av bröstcancern och deras relation till Gud stärktes. De såg 

bröstcancern som ett test från Gud och en andlig tro spelade en viktig roll för deras sätt att 

hantera sin situation. Att vända sig till Gud och läsa bibeln minskade deras oro och de fann 

därigenom stöd och hopp (Gaudine et al., 2003; Henderson et al., 2003; Taleghani et al., 

2008). Bröstcancern och det lidande som uppstod hos kvinnor öppnade vägen för existentiella 

frågor och en ökad medvetenhet om deras egen känslighet, dödlighet och värden i livet 

framkom. Den ökade känsligheten gjorde att kvinnor lättare kunde acceptera och se livet i fler 

dimensioner och se verkligheten mer andlig och känslomässig. En kvinna berättade om hur 

hon aldrig sa varför till sin sjukdom utan såg det som att det var ödet (Arman et al., 2002; 

Gaudine et al., 2003). 

Samhörighet med andra i liknande situationer gav kvinnor inspiration och glädje av att dela 

med sig sin historia. Att möta kvinnor som överlevt bröstcancer hjälpte dem att upprätthålla 

en positiv syn på bröstcancern och de fann styrka hos varandra och ensamheten lindrades 

(Boehmke & Dickerson, 2006; Fu et al., 2008; Gaudine et al., 2003; Henderson et al., 2003; 

Landmark et al., 2008). 

I have become a volunteer with the Second Annual Breast Cancer Retreat, 
and I have been in a support group since early on and I have met a lot of 
women who are long-term survivors and that is very inspiring (Gaudine et 
al., 2003, s. 165)

Stödet från familjen och de närmaste var något som hjälpte kvinnor igenom bröstcancern. De 

ville övervinna bröstcancern för att kunna ta hand om barnen och de kämpade för familjens 

skull vilket blev deras motivation och hopp om framtiden, de kände att de inte behövde bära 

hela bördan själv och att bröstcancern snabbt visade vilka som var deras riktiga vänner 

(Arman et al., 2002; Boehmke & Dickerson, 2006; Henderson, Gore, Davis & Condon, 2003; 

Landmark et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al., 2002; Rosedale, 2009). Studier 
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(Gaudine et al., 2003; Taleghani et al., 2008) visade hur kvinnor erkände för sig själva att de 

nära och kära var det centrala i livet och att maken stöttade dem under sjukdomstiden var 

viktigt.

I got the most social support from my eldest daughter; she understands that 
things can by difficult (Landmark & Wahl, 2002, s. 118)

Aktivitet var något som tillkännagavs av kvinnor som något bra för att skingra tankarna från 

cancern och gav dem välmående. De kände sig betydelsefulla genom att engagera sig i 

aktiviteter och fann även avkoppling i att läsa böcker (Fu et al., 2008; Landmark et al., 2008; 

Landmark & Wahl, 2002; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Taleghani et al., 2008). 

Kvinnor berättade om glädjen de kände när de klarade av att utföra lättare sysslor och de lärde 

sig uppskatta små saker i det vardagliga livet (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). En 

acceptans fanns till att förlora en del av sig själv och i och med detta viljan att känna sig 

bekväm i den kropp som sjukdomen gav, en tillit till kroppen och att sätta hälsan först 

(Landmark & Wahl, 2002).

I feel much better when I´m with other people. I haven´t got time to sit down 
and think about everything when I´m busy doing something else 
(Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, s. 734)

För kvinnor blev ett rollbyte ett faktum som accepterades och de förlikade sig med de många 

förluster som de fick intyga, en ändrad livsvärld togs emot och god hälsa togs inte längre för 

given (Beatty et al., 2008; Kenne Sarenmalm et al., 2009; Lyons et al., 2002). En kvinna 

berättade hur hon fick utforma ett schema för att behandlingen skulle passa in i hennes liv och 

när behandlingen sedan var över fick hon ändra schemat för att lära sig leva utan den 

(Boehmke & Dickerson 2006).

Kvinnor kände att bröstcancern gjort dem till bättre människor och att de blivit mer 

tacksamma, tålmodiga och snällare. En personlig utveckling skedde och de fick styrka i sig 

själva och ville ta vara på livet. De upplevde sig själva som kämpare och överlevare till 

bröstcancern (Beatty et al., 2008; Boehmke & Dickerson, 2006; Fu et al., 2008; Gaudine et 

al., 2003; Kenne Sarenmalm et al., 2009; Landmark & Wahl, 2002; Luoma & Hakamies-

Blomqvist, 2004; Lyons et al., 2002; Rosedale, 2009). De lärde sig leva i nuet som ett sätt att 

hantera sin cancer och försökte må bra och njuta av livet och inte skylla ifrån sig. De lärde sig 
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leva med osäkerheten utan att vara rädda men vågade dock inte ta ut något i förskott utan 

kämpade för att stå emot bröstcancern (Gaudine et al., 2003; Kenne Sarenmalm et al., 2009). 

De såg bröstcancern som något de var tvungna att gå igenom för att sedan bli frisk och att 

bröstcancern endast var en liten bit av livet. Att tänka positivt hjälpte dem att orka leva ett så 

normalt liv som möjligt och de försökte se bröstcancern som något som tillhörde det förflutna, 

något som var temporärt. (Beatty et al., 2008; Boehmke & Dickerson, 2006; Henderson et al., 

2003; Landmark et al., 2008; Landmark & Wahl, 2002; Lyons et al., 2002; Taleghani et al., 

2008).

Something to get through and I know in the end I will be fine (Boehmke & 
Dickerson, 2006, s. 1124)

De fann glädje när behandlingen gav verkan och hoppet att tillfriskna ökade så länge de var 

under behandling. Kvinnor beskrev att det enda som påminde dem om cancern var att ett bröst 

fattades och att det inte var hela världen utan att det gick att ordna till utan fokus låg istället på 

att tillfriskna, men de kunde känna glädje över små saker som att håret växte ut igen 

(Boehmke & Dickerson, 2006; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Taleghani et al., 2008). 

Det krävdes en ansträngning för att återfå kontrollen över sina kroppar och de upplevde att de 

var i strid och kämpande för att inte ge efter och de hoppades kunna leva ett normalt liv och 

om nödvändigt ta till alternativa åtgärder för att klara av det (Arman et al., 2002; Luoma & 

Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Thinking about 6 months from now, and imaging I could be healthy again, 
gives me enough hope to tolerate the troubles I´m going through now 
(Taleghani et al., 2008, s. 36)

Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Resultatet gav slutligen fem kategorier som beskriver syftet. Dessa kategorier var: Att känna 

oro, osäkerhet och rädsla; Att känna kroppsligt misslyckande; Att vara tvungen att vara stark i 

sitt lidande och känna ensamhet; Att vilja ha kontroll över sin sjukdom och behandling och 

Att söka stöd och hitta kraft för att orka gå vidare. 
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Under slutkategorin att känna oro, osäkerhet och rädsla framkom det att kvinnor kände ett 

motstånd att ta till sig sjukdomen och att förlusten över framtiden tillkom. En osäkerhet 

uppdagades under tiden med bröstcancern och de tappade tron på sig själva och sin framtid. 

Rädsla över döden beskrevs av kvinnor och den ständiga påminnelsen bröstcancern utgjorde 

om att deras liv var förändrade för alltid upplevdes. I en studie av Leydon, Bynoe-Sutherland 

och Coleman (2003) beskrivs rädslan inför mötet med läkaren och hur kvinnor ofta döljer 

symtomen de upplever även för sig själva för att oron skrämmer dem om att det skulle vara 

cancer. De berättar att de inte förstår varför de drabbats och de vågar inte få diagnosen 

bekräftad.

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor upplevde att osäkerheten kom från ovissheten 

inför deras framtid. Detta kan förstås enligt Neville (2003) som att osäkerhet kan ses som en 

oförmåga att fastställa innebörden av sjukdomshändelser och att osäkerhet kan vara både bra 

och dåligt för en människa. Negativ osäkerhet kan orsakas av brist på information och 

oklarhet inför vad som kommer att hända. Osäkerheten kan vara en stor stressfaktor, att vänta 

och inte veta, vilket kan kopplas till detta sammanhang genom den rädsla inför framtiden som 

beskrevs av kvinnorna i litteraturstudien.

Att gå från ett tillstånd i livet till ett annat är en transition enligt Kralik, Visentin och van 

Loon (2005). Sjukdomen är inte är en händelse utan en omorientering av sig själv till att 

integrera sig i en ny livsvärld, men det är viktigt att människan som genomgår en transition 

har en medvetenhet om förändringen för att våga möta den. Transitionen börjar med att det 

vanliga livet avbryts och en ny verklighet blir påtaglig, detta kan relateras till denna 

litteraturstudie som visar att kvinnor får en ny verklighet att anpassa sig efter. För att kunna 

bemöta transitionen väl fordras det att kvinnan mottar transitionen för att ha möjlighet att 

bilda sig en förståelse till allt. Det är av stor vikt att sjukvårdspersonal har kännedom om den 

transition som kvinnan genomgår och deras uppgift är att hjälpa henne genom ett 

professionellt förhållande. En studie av Ambler et al. (1999) visar på den betydande roll 

sjuksköterskan skall ha i mötet med en kvinna som fått diagnosen bröstcancer, i samband med 

diagnos och behandling skall sjuksköterskan visa sitt stöd genom närvaro.
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Under kategorin att känna kroppsligt misslyckande framkom det att kvinnor upplevde en 

negativ inverkan på självförtroendet då behandlingen gjorde dem sårbara och illa till mods. 

Kvinnor berättade om sorgen över att förlora sitt bröst samt att samlivet tillsammans med 

partnern gick förlorat. Att uppleva sorg över sitt förlorade bröst menar Lloyd, Oaker, Sacks, 

Querci Della och Gui (2000) hör ihop med att känslan av att vara kvinna inte längre finns 

kvar. Även en känsla av skuld av vad de gjort med sina kroppar kan upplevas men stöd från 

sexpartners kan hjälpa kvinnan att upprätthålla en bra syn på kroppen efter operationen.

Det kroppsliga misslyckande som kvinnor från litteraturstudien beskrev kan enligt Toombs 

(1993, s. 51-52, 58-59) vara att människan inte ser sin kropp som ett objekt vid frånvaro av 

sjukdom utan att människan är sin kropp. Den subjektiva upplevelsen till kroppen blir 

påtagande vid sjukdom, kroppen blir förändrad och plötsligt ser människan kroppen som ett 

objekt. Resultatet av litteraturstudien beskriver hur kvinnor gjorde en jämförelse av kroppen 

innan de fick bröstcancer med den kropp de upplevde att de hade under bröstcancern. Det är 

enligt Toombs (1993, s. 59) något som en människa kan göra vid sjukdom, de ser kroppen 

som något annat än dem själva där kroppen blir ett ting bredvid.

Sjuksköterskan kan uppmuntra kvinnor att återfå styrkan och bli ett med sin kropp genom att 

stödja dem i fysisk aktivitet eftersom fysisk aktivitet ger minskad trötthet hos kvinnor med 

bröstcancer. Då kvinnor tränar mer och får mer muskelmassa upplever de sig mindre 

påverkade av tröttheten, detta är ett lindrande som de själva kan påverka (Winters-Stone, 

Bennett, Nail & Schwartz, 2008).

Resultatet i litteraturstudien visade även hur bröstcancern och operationen påverkade samlivet 

med partnern. I en studie (Lloyd et al., 2000) beskriver kvinnorna hur problem med samlivet 

inte ligger hos partnern utan hos kvinnorna själva, Dow (1995) anser att kvinnan måste 

kommunicera och arbeta tillsammans med sin partner för att målet med ett lyckat samliv ska

uppnås, lever kvinnan i ett starkt förhållande är det lättare för henne att få stöd av sin partner. 

Krychman, Pereira, Carter och Amsterdam (2006) menar att vid sexuell dysfunktion hos en

kvinna med cancer ska interventioner mot detta inkludera psykologisk och psykiatrisk 

behandling, kognitiva samt medicinska hjälpmedel. Vikten ligger dock på den kognitiva 

behandlingen i sjuksköterskans område. Sjuksköterskan ska se till justeringar kring livsstil 



21

och med det menas att se till en helhet hos kvinnan, sexualiteten i samband med cancer ser 

olika ut för alla och det krävs ett individanpassat synsätt. Det är en stor omsorg som krävs och 

hänsyn måste tas till prognos, ålder, civiltillstånd, sociala samt miljömässiga faktorer. Lloyd

et al. (2000) beskriver hur kvinnor saknar information av sjukhuspersonal om hur deras 

samliv kommer att förändras, vilket kan ses till sjuksköterskans betydande roll av att ge

information till patienten. I Skalla, Bakitas, Furstenberg, Ahles och Hendersons (2004) studie 

beskrivs vikten av information till kvinnan om behandlingen vid cancer, att informationen bör 

vara lättförståelig och personlig för att kvinnan skall kunna förbereda sig bättre och få en 

förvarning om hur det kan bli efteråt. Så för att underlätta att kvinnor upplever de svårigheter i 

sitt samliv som litteraturstudiens resultat visade bör sjuksköterskan ha kunskap om 

informationens betydelse. Därigenom kan hon minska oförståelse genom att förbereda dem på 

hur det möjligen kan bli efteråt och få dem att må bra och känna trygghet.   

Kategorin att vara tvungen att visa sig stark i sitt lidande och känna ensamhet visade att 

ensamhet var en stor del av sjukdomsupplevelsen och innebar olika unika betydelser för 

kvinnorna. Att vara ensam och medveten om sin dödlighet och att känna sig som en börda gav 

kvinnorna en förändrad identitetsupplevelse men även en samhörighet med andra i samma 

situation. Kvinnor behöll ibland lidandet och ångesten för sig själva för att visa sig starka 

vilket kunde bidra till än mer ensamhet.

Ensamhet kan ses som ett oönskat, negativt tillstånd som kommer till följd av en isolering i 

livet där de sociala band som normalt stöder en genom livets utmaningar förändrats, i 

samband med cancer kan ensamhet ses från många perspektiv (Wilson & Luker, 2006). 

Vidare menar författarna att sjuksköterskor bör vara väl medvetna om att cancer kan vara en 

ensam upplevelse. Även om cancer talas om mer öppet i dagens samhälle och att kvinnor är 

mer medvetna om sin diagnos än tidigare, bär cancer fortfarande stigmatisering och kan hota 

identitet och relationer med omvärlden. Hinds och Moyer (1997) menar att det finns tre olika 

slags stöd under ensamhet vid cancerbehandling, att finnas där, ge hjälp och information. Det 

krävs god relation och tid av sjukvårdspersonal för att kunna vara ett stöd för människan. 

Genom att bli behandlad med respekt och inte som en siffra och att få information som är rak 

och ärlig kan en ensamhetssituation underlättas. En sjuksköterska befinner sig i en 

nyckelposition och bör kunna finnas där när en människa behöver det, att kunna 
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kommunicera, svara på frågor och vilja dela med sig av sin kunskap är grundläggande för att 

kunna stötta. Det är även av vikt att hitta möjlighet att förmedla detta och låta den sjuka 

människan själv bestämma takten. Författarna beskriver även att stöd får människan att orka 

gå vidare i ensamheten och att många gånger kommer det bästa stödet från en närstående.

Därför bör sjuksköterskor kunna bedöma sociala stödresurser och se tecken på brist av 

närståendekontakter och då kunna ingripa i tid för att förbättra stödsystem utifrån. Detta kan 

därigenom ses som en god intervention för att lindra den ensamhet som beskrivs i resultatet av 

denna litteraturstudie. 

Kategorin att vilja ha kontroll över sin sjukdom och behandling visade att kvinnorna kände ett 

behov av att ha aktiv kontroll och kunskap över sin situation och de eftersträvade att vara 

säkra på att de fick god vård. De fann det svårt att invänta besked och sökte ofta egna vägar 

efter behandling. Brist på kontroll menar Skalla et al. (2004) många gånger kommer av att 

kvinnor inte får den information de behöver eller en mycket bristfällig information för att gå 

vidare i behandling. Kvinnor har ett behov av specifik information för att kunna upprätthålla 

kontrollen, information som är väldigt individuell om hur behandlingen ska påverka just deras 

dagliga liv och praktiskt information är därav av största grund för att återge kontroll.

Kvinnorna själva bör få bestämma takt och mängd på den information som ges och känna 

efter hur mycket de är redo för och informationen bör ge fakta om sidoeffekter, behandling 

och strategier på hur man kan undkomma eller hantera dessa. Luker, Beaver, Leinster och 

Glynn Owens (1996) beskriver i sin studie att informationsbehovet hos kvinnor med 

bröstcancer inte är statisk utan ändras över tid och att information borde ses som en 

genomgående process som inte är begränsad till diagnosperiod och behandling. 

Van der Molen (1999) menar att information kan ge människan ökad kontroll då hon själv kan 

vara delaktig i beslutsgöranden och lättare kan finna olika vägar att hantera sjukdomen och 

dess symtom. Levensky, Forcehimes, O´Donohue och Beitz (2007) och Rodwell (1996) 

beskriver att empowerment involverar sjuksköterskan och människan i ett partnerskap och 

gemensamt beslutfattande, där människan ges de möjligheter och resurser som behövs för att 

förändra en situation och syftar till att hon skall kunna utveckla en positiv tro på sig själv och 

framtiden. Empowerment kan ökas genom att sjuksköterskan visar empati och respekt för de 

utmaningar som människan står inför. En god samverkan skapas dem emellan genom att 
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självbestämmande och autonomi respekteras i motiverande samtal där människan själv fattar

beslut om de mål och beteenden som hon vill ändra och sjuksköterskan finns där för att stödja 

och lyssna.

En stärkt relation till Gud i samband med bröstcancern urskiljdes under kategorin att söka 

stöd och hitta kraft för att orka gå vidare. Bröstcancern gav en öppning till existentiella frågor 

och stöd från familjen utgjorde en kämparglöd för kvinnorna. Att sysselsätta sig skapade 

andrum från bröstcancern och kvinnorna lärde sig att ta tillvara på sig själva och livet. 

Enligt Antonovsky (2005, s. 45) krävs det för att kunna se mening med livshändelser att 

människan har en hanterbarhet, detta för att inte se sig själv som ett offer till händelsen utan 

istället finna styrka till att klara av en svårighet. Vid svårighet att klara detta ensam kan 

människan ta hjälp av Gud eller familjen för att få stöd i en påfrestande situation. Enligt 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) söker människor med svår sjukdom efter svaren till 

varför de blivit sjuka som ett försök till acceptans. Vidare förklaras en längtan hos människor 

med svår sjukdom att kunna hantera sitt liv på egen hand i liknelse till livet innan sjukdomen. 

Kvinnor ansåg att bröstcancern gav dem en öppnare syn till den existentiella världen och en 

kvinna menade att det var ödet. Enligt Neville (2003) kan osäkerhet ses som en positiv 

upplevelse, detta genom att inte veta vad som kommer att hända och ett fortsatt liv kan 

fortsätta att levas och att se livet positivt utan att fokusera på vad som skall komma. Vidare 

menar Johnston Taylor (2006) att människor med cancer tar hjälp av positiva människor och 

väljer att fokusera på kärleken istället för att ifrågasätta sin sjukdom som ett sätt att hantera 

den. De vänder sig även till Gud och relaterar det goda till Gud som ett sätt att bearbeta allt. 

Likheter kan även ses med Narayanasamys (2002) studie som visar att människor med 

kronisk sjukdom finner stöd hos Gud av största betydelse och att de genom tron kan lita på att 

Gud finns där och inger hopp om att bli frisk vilket gör det lättare att ta sig igenom en svår 

period i livet. Har sjuksköterskan insikt till hur stor betydelse denna relation till Gud har för 

många och förstår att den är väldigt privat och individuell kan hon underlätta i en annars 

mycket svår period i en sjuk människas liv.
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Metoddiskussion 

Att endast två databaser användes i litteratursökningen styrks från Willman et al. (2006, s. 72) 

som menar att Cinahl och Medline är de stora databaserna inom hälso- och sjukvård. 

Tidsramen ansågs inte heller vara rimlig till vidare sökning och till slut sågs en tendens till 

rundgång efter många sökningar. Dessutom erhölls ett bra antal relevanta artiklar från dessa 

två databaser vilka efter granskning kunde användas utifrån syftet. Granskningen följde 

Willman et al. (2006, s. 156) protokoll av en kvalitetsbedömning vilket utgjorde trovärdighet 

genom att alla artiklar fick genomgå samma granskning och lågt kvalitetsvärde exkluderades 

för att kvaliteten på litteraturstudien skulle hållas hög. 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) visar trovärdigheten i en studie på introduktionen, 

material samt metoden för insamling av materialet. Introduktionsdelen i denna litteraturstudie 

svarar för viktiga komponenter hos en kvinna som lever med bröstcancer, fokus har legat på 

kvinnan i stort och hur hon upplever cancer men även på familjens perspektiv samt vad 

lidande och livskvalitet betyder hos en människa med cancer för att sedan smalna av och 

mynna ut i syftet. Urvalet av artiklar anses mätta syftet och beskrivningen av metoden 

överensstämmer med vad Downe-Wamboldt (1992) och Graneheim och Lundman (2003) 

beskriver om en kvalitativ innehållsanalys. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att 

leva med bröstcancer och då det syftar till en upplevelse är kvalitativ innehållsanalys en 

lämplig metod. Enligt Graneheim och Lundman (2003) är kvalitativ innehållsanalys en vanlig 

metod inom omvårdnad. Den manifesta ansatsen som använts ger trovärdighet genom det 

Graneheim och Lundman (2003) beskriver om att den inte ger tillåtelse till egen tolkning. Den 

manifesta ansatsen gör att läsaren av studien kan förhålla sig till kvinnornas upplevelse istället 

för tolkningen som gjorts och det ökar enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) 

trovärdigheten.

Genom att beskriva sitt tillvägagångssätt tydligt ökar studiens pålitlighet, detta visas enkelt 

med tabeller och en tydlig förklaring av hur förfarandet av studiens gång skett (Graneheim & 

Lundman, 2003; Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Antalet textenheter och kategorier 

har redogjorts för så att läsaren kan följa vägen fram till de fem slutkategorierna.
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Syftet var inte att ge ett resultat som gav något generaliserbart svar till hur det är att leva med 

bröstcancer, utan att endast få en djupare förståelse till hur kvinnor kan uppleva livet med 

bröstcancer. Graneheim och Lundman (2003) menar att överförbarhet ger trovärdighet i en 

studie, att överförbarhet fås genom att se till liknande och återkommande mönster i en studie, 

det vill säga om vilken grad resultatet kan sträcka sig till andra omgivningar eller grupper och 

i detta fall var omgivningen kvinnor med bröstcancer. En brist i denna litteraturstudie är den 

översättning som gjordes från engelska till svenska där viktig betydelse kan försvinna. 

Förståelse bör även finnas till att litteraturstudien inte kan ge en bra överförbarhet med den 

ringa storlek artiklar som använts samt den tidsplan som fanns, men litteraturstudien har gett 

en god förberedelse till kommande profession som sjuksköterska och detta är ett viktigt ämne 

att belysa.

Slutsats

Upplevelsen av att leva med bröstcancer var för varje kvinna unik, vissa kvinnor upplevde ett 

kroppsligt misslyckande medan andra kvinnor fann styrka i sin sjukdom. Kvinnor med 

bröstcancer fann stöd hos närstående, Gud samt sjukvårdspersonal men beskrev att då de själv 

hade en kontroll över sitt liv och sin situation var det en stärkande faktor. Som sjuksköterska 

var det viktigt att tillvarata kvinnornas styrka och stödja dem i aktivitet samt i självgående 

vård men även att ha förmåga att identifiera de kvinnor som inte orkade upprätthålla kraften. 

Detta är en förutsättning för att som sjuksköterska kunna ge individanpassad vård av god 

kvalitet efter de behov som efterfrågas och kunna ge möjlighet till att inge den sjuka 

människan hopp och stöd. Genom att bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor 

och den medicinska utvecklingen går framåt måste den kvalitativa forskningen av kvinnors 

upplevelse fortskrida tillsammans med medicinska delen. Hänsyn måste även tas till den 

samhällsutveckling som sker idag och hur kvinnors förutsättningar ändras och därav måste ny 

forskning erhållas. 
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