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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att 
leva med bröstcancer med frågeställningarna ”hur upplever kvinnor att få 
diagnosen bröstcancer”? Och ”hur upplever kvinnor stöd från familj och 
vänner?”. Studien är baserad på 19 vetenskapliga artiklar som analyserades 
med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Kvinnors upplevelser av att få 
diagnosen bröstcancer resulterade i fyra kategorier: att hamna i obalans och 
bli arg, rädd och chockad, att vilja ha förklaring till varför sjukdomen 
drabbat en, att känna hot mot livet och vilja att kämpa mot döden och att 
inte vilja visa sin smärta och bedrövelse för de närstående. Kvinnors 
upplevelser av stöd från familj och vänner resulterade i fyra kategorier: att 
familjen är det största och viktigaste stödet, att vänner är förstående och 
erbjuder hjälp är underbart och ovärderligt, att bli besviken när familj och 
vänner inte förstår en och att skydda sig själv genom att välja sitt umgänge. 
Studien visade att diagnosen gav upphov till starka känslor och gjorde 
kvinnorna medvetna om sin dödlighet. Familjens stöd var viktigast men 
även vänners förståelse och stöd var ovärderligt. Brist på stöd gjorde 
kvinnorna besvikna och deprimerade.   
 

Nyckelord: bröstcancer, stöd, diagnos, kvinnors upplevelser, familj och 

vänner.  
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Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige, det finns många olika cancerformer med 

varierande svårighetsgrad. Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste 

dödsorsaken. Bland män och kvinnor är cancer ungefär lika vanligt. Hos männen är 

prostatacancer den vanligaste cancerformen och hos kvinnorna är bröstcancer vanligast. Av 

all cancer som drabbar kvinnor utgör bröstcancer ca 30 procent. Tack vare förbättrad diagnos 

och behandling minskar dödligheten i bröstcancer trots att antalet diagnostiserade fall ökar. 

Prognosen är förhållandevis god och är bättre ju tidigare bröstcancern upptäcks. Den 

procentuella femårsöverlevnaden är 86 procent och tioårsöverlevnaden är 75 procent 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet, knölen är oftast hård och oöm, 

men den kan även vara öm. Många knölar i bröstet är dock inte cancer utan ofarliga, 

godartade förändringar. Med mammografi kan tumörer som är så små att de inte känns 

upptäckas. Den huvudsakliga behandlingsmetoden mot bröstcancer är operation, ofta räcker 

det med att en bit av bröstet opereras bort men ibland måste hela bröstet och även lymfkörtlar 

i armhålan opereras bort. För att döda eventuella cancerceller som kan finnas kvar och orsaka 

återfall strålbehandlas ofta patienten efter operationen. Ibland används även hormon- eller 

cytostatikabehandling för att minska risken för återfall (Socialstyrelsen, 2005).    

När människan upplever smärta eller andra dysfunktioner vänds dennes uppmärksamhet från 

det dagliga livets uppgifter, kroppen hamnar i fokus och kan inte längre ignoreras eller tas för 

given (Toombs, 1993, s.35, 38). Den tidigare bekanta kroppen blir för en obekant (Corbin, 

2003). Vid sjukdom förändras hela livet plötsligt, ens planer och förväntningar inför 

framtiden ändras. Eftersom sjukdomen hindrar en från att leva sitt vanliga liv tvingas man att 

leva ett nytt liv påverkat av sjukdom (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).  

Det kan vara svårt för den sjuka människan att acceptera kroppsliga förändringar som ger en 

kroppsbild som till exempel inte lever upp till de kulturella skönhetsidealen. Det kan även 

vara svårt för omgivningen att hantera den sjuka människans kroppsliga förändringar 

(Toombs, 1993, s.64). En frisk människas utseende sticker vanligtvis inte ut om inte han/hon 

gör något för att dra uppmärksamheten till sig. Utseendet hos en sjuk människa med till 

exempel missprydande ärr kan väcka avsky både hos den sjuka människan själv och hos andra 

(Corbin, 2003). Sjukdom kan ge upphov till en känsla av att vara annorlunda som i sin tur kan 

leda till isolering. Orsakerna till detta kan vara att vännerna slutar att hälsa på eller att man är 

rädd för att inte bli sedd som samma person som man var innan sjukdomen och därför drar sig 

undan (Öhman et al., 2003).  
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Några stora psykologiska stressorer som kan utgöra en fara för den sjuka människans 

hälsotillstånd är brist på information, otydlighet, förvirring och rädsla för det okända. För att 

underlätta en människas förståelse för sin sjukdomsupplevelse är det viktigt att ge information 

och stöd (Neville, 2003). Att inte bli tagen på allvar eller att bli nekad hjälp från vårdpersonal 

upplevs som en besvikelse och ger upphov till känslor av osäkerhet (Öhman et al., 2003). 

Enligt Jumisko, Lexell och Söderberg (2005) finner många sjuka tröst i att bli trodda, 

accepterade och stöttade av sin familj. Att inte bli trodd kränker människans värdighet vilket 

leder till att människan lider ännu mer (Eriksson, 1994, s.23). 

Kvinnor som får ett allvarligt besked som en bröstcancerdiagnos reagerar på olika sätt. 

Genom att sjuksköterskan får ökad insikt i hur olika människor kan reagera på en allvarlig 

diagnos är hon mer förberedd och kan därigenom hjälpa och stödja dem. Stöd från närstående 

är viktigt för att hjälpa den sjuka människan genom den svåra perioden. I arbete med 

människor i vården kommer sjuksköterskan att möta människor som har fått en allvarlig 

diagnos och är i stort behov av stöd. Genom att veta hur viktigt stödet är kan sjuksköterskan 

uppmuntra de närstående att stötta den sjuka människan. Om sjuksköterskan bekräftar och 

uppmuntrar de närstående kan ett bra klimat skapas med trygghet för både patient/anhörig och 

vårdare.  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer med frågeställningarna: 

- Hur upplever kvinnor att få diagnosen bröstcancer? 

- Hur upplever kvinnor stöd från familj och vänner? 

Metod 

Litteratursökning   

För att få fram vetenskapliga artiklar till uppsatsen söktes artiklar i databaserna Academic 

search, Cinahl och Pubmed. Eftersom syftet med studien var att svara på frågeställningarna 

”hur upplever kvinnor att få diagnosen bröstcancer”? och ”hur upplever kvinnor stöd från 

familj och vänner”? användes sökorden breast cancer, support, diagnosis, narrative och 

experience. Dessa sökord kombinerades och trunkering användes för att även inkludera 

artiklar med andra böjningar av orden. Därefter lästes abstrakten igenom på de artiklar som vi 

fick fram genom sökningarna, för att se om artiklarna var relevanta för studien. Artiklar som 

inte var vetenskapliga eller som inte motsvarade syftet valdes bort. De artiklar som 
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motsvarade syftet och som fanns i fulltext skrevs ut, de artiklar som inte fanns i fulltext 

beställdes från Sociomedicinska biblioteket vid Ltu. 

De valda vetenskapliga artiklarna har kvalitetsbedömts och värderats kritiskt med ett 

systematiskt tillvägagångssätt enligt Willman och Stoltz (2002) granskningsprotokoll. Varje 

artikel har granskats avseende syfte, metod författarna använt, deras tillvägagångssätt, hur de 

har beskrivit studien, hur resultatet har presenterats, slutsatser och forskningsetik. Artiklarna 

har bedömts enligt skalan dålig, medel och bra (Willman & Stoltz, 2002, s.122-123). De 

granskade artiklarna presenteras i tabell 1.  

Analys  

I analysen ingick totalt 19 vetenskapliga artiklar, 16 artiklar svarade på frågeställningen ”hur 

upplever kvinnor att få diagnosen bröstcancer”? och 15 artiklar svarade på frågeställningen 

”hur upplever kvinnor stöd från familj och vänner?”.  

Enligt Kvale (1997, s.42) och Holloway och Wheeler (2002, s.3) är syftet med kvalitativ 

forskning att förstå individers upplevelser av sin livsvärld. Genom kvalitativ forskning 

utforskar man människors känslor, beteenden, upplevelser och vad som är grunden i deras liv 

(Holloway & Wheeler, 2002, s.3). Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen är att 

strukturera, organisera och skapa mening med forskningsdata. För att skapa mening och få en 

djupare förståelse läser forskaren materialet om och om igen (Polit & Hungler, 1999, s.573, 

575). Kvalitativ innehållsanalys kan vara antingen manifest eller latent. Den manifesta 

innehållsanalysen beskriver det synliga, faktiska innehållet i texten medan den latenta 

innehållsanalysen tolkar det underliggande budskapet (Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim 

& Lundman, 2004). 

De vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys med en manifest ansats baserad på Graneheim och Lundman (2004). Vi valde 

att använda oss av kvalitativ metod då vi ville ha ett inifrånperspektiv. Eftersom syftet var att 

beskriva hur kvinnor upplever att få diagnosen bröstcancer och hur kvinnor upplever stöd från 

familj och vänner har allt analysarbete skett i två omgångar mot dessa frågeställningar. 

Analysen inleddes med att vi läste igenom de aktuella artiklarna för att få en helhetsbild och 

en djupare förståelse för innehållet. Sedan valde vi ut textenheter som motsvarade syftet. För 

att få mer hanterbara textenheter kondenserade vi dem och för att vara säker på att innehållet i 

textenheterna behålls vid kondenseringen återgick vi hela tiden till originaltexten. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering att man tar bort onödig text men 

behåller textenhetens kärna.  
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Därefter fördes kondenserade textenheter med liknande innehåll ihop i kategorier. 

Kategoriseringen skedde i flera steg där vi i det första steget hade många olika kategorier. 

Sedan sammanfördes kategorier med liknande innehåll i bredare kategorier. Detta fortsatte 

tills det inte längre gick att utföra fler kategoriseringar. Under arbetets gång gick vi tillbaka 

till ursprungstexten för att säkerställa att den överensstämde med resultatet. Enligt Burnard 

(1991) är det viktigt att man emellanåt återgår till originaltexten för att vara säker på att 

kategorierna täcker alla aspekter av analysenheten.  

Tabell 1. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare, 
år  

Typ av 
studie 

Deltaga
re 

Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvali
tet 

Arman & 
Rehnsfeldt, 2002 

Kvalitativ 4 kvinnor Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att 
bröstcancerdiagn
osen fick 
kvinnorna att 
fundera över 
meningen med 
livet.   

Medel 

      
Arman et al., 
2001 

Kvalitativ 59 
kvinnor 

Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspirerad av Fox 
(1982); Morgan 
(1993). 

Kvinnornas 
behov av stöd 
under 
sjukdomstiden 
utmanar 
förhållandet. 
Många av 
kvinnorna ändrar 
sin syn på livet 
efter bröstcancer 
diagnosen. 

Bra 
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Tabell 1 (forts.). Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare, 
år  

Typ av 
studie 

Deltaga
re 

Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvali
tet 

Arman et al., 
2004 

Kvalitativ 16 
kvinnor 

Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspirerad av 
Gadamer (1989).  

Lidandet i vården 
består ofta av att 
kvinnan inte blir 
sedd som en unik 
människa. 

Bra 

      
Bredin, 1999 Kvalitativ 3 kvinnor Intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 
inspirerad av Guba 
& Lincoln (1985).  

Kvinnornas 
upplevelse av hur 
förlusten av ett 
bröst förändrar 
hela 
kroppsuppfattnin
gen. Förlusten av 
ett bröst påverkar 
kvinnornas 
sociala identitet.  

Medel 

      
Carpenter et al., 
1999 

Kvalitativ 120 
kvinnor 
(60 
kvinnor 
som 
överlevt 
bröstcance
r och 60 
kvinnor 
som aldrig 
haft 
cancer). 

Intervjuer samt 
frågeformulär/Kvali
tativ innehållsanalys 
inspirerad av Miles 
& Huberman 
(1994). 

Skillnaden 
mellan 
upplevelser av 
självkänsla och 
välbefinnande 
hos kvinnor med 
bröstcancer och 
kvinnor utan 
bröstcancer. 

Medel 

      
Davies & Sque, 
2002 

Kvalitativ 10 
kvinnor 

Intervjuer/Grounded 
Theory. 

Känslor av 
isolering var 
vanliga efter 
bröstcancer 
diagnosen. 

Bra 

      
Fridfinnsdottir, 
1997 

Kvalitativ 12 
kvinnor 

Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspirerad av 
Strauss & Corbin, 
(1990).  

Socialt stöd från 
närstående ses 
som en 
grundläggande 
resurs för att 
hantera cancer 
diagnosen.  

Medel 
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Tabell 1 (forts.). Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare, 
år  

Typ av 
studie 

Deltaga
re 

Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvali
tet 

Hamilton & 
Sandelowski, 
2004 

Kvalitativ 15 
kvinnor 
och 13 
män 

Intervjuer/ 
Grounded Theory 
inspirerad av 
Strauss & Corbin 
(1998). 

Betydelsen av 
emotionellt stöd, 
bidragande stöd 
och stöd i form 
av information. 
Andra 
människors 
närvaro sågs som 
det största stödet.  

Bra 

      
Henderson et al., 
2003 

Kvalitativ 66 
kvinnor 

Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspirerad av Burns 
& Grove (2001); 
Morgan (1997). 

Kvinnorna 
använde olika 
strategier för att 
hantera 
bröstcancern. 
Utan stöd från 
familj och vänner 
var det svårt att 
hantera 
bröstcancern. 

Bra 

      
Lackey et al., 
2001 

Kvalitativ 13 
kvinnor 

Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspirerad av 
Colaizzi (1978).  

Kvinnor som 
hittar en knöl i 
sitt bröst hamnar 
i en 
känslomässig 
berg- och 
dalbana. De blir 
medvetna om sin 
egen dödlighet. 

Bra 

      
Landmark et al., 
2001 

Kvalitativ 10 
kvinnor 

Intervjuer/Grounded 
theory inspirerad av 
Glaser och Strauss 
(1967); Strauss och 
Corbin (1990). 

Kvinnor med 
bröstcancer 
upplevde en 
kamp mot döden, 
en mobiliserad 
vilja att leva och 
en osäkerhet 
inför framtiden. 

Bra 

      
Landmark et al., 
2002 

Kvalitativ 10 
kvinnor 

Intervjuer/Grounded 
Theory beskriven av 
Glaser & Strauss 
(1967); Strauss & 
Corbin (1990).  

Kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer 
upplevde både 
positivt och 
negativt stöd från 
familj och 
vänner. Många 
kvinnor upplevde 
att deras behov 
av information 
och kontinuitet i 
vården inte 
uppfylldes.  

Bra 
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Tabell 1 (forts.). Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare, 
år  

Typ av 
studie 

Deltaga
re 

Datainsamling/
Analysmetod 

Huvudfynd Kvali
tet 

Landmark & 
Wahl, 2002 

Kvalitativ 10 
kvinnor 

Intervjuer/Grounded 
Theory beskriven av 
Strauss & Corbin 
(1990). 

Viljan att leva 
var ett centralt 
tema. All 
kvinnornas 
energi gick åt till 
kampen för livet. 
Kvinnorna 
upplever en 
negativ 
förändring av sin 
kropp och 
kvinnliga 
identitet.  

Bra 

      
Makabe & Hull, 
2000 

Kvalitativ 16 
kvinnor 

Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspirerad av Morse 
& Field (1995).  

Kvinnornas 
upplevelser av 
socialt stöd från 
make och familj. 
Kvinnornas 
make och familj 
uppmuntrade 
dem till 
behandling. 

Bra 

      
Moch, 1990 Kvalitativ 20 

kvinnor 
Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Bröstcancern 
innebar 
förändrade 
förhållanden till 
andra människor 
och nya 
perspektiv på 
livet. 

Medel 

      
O’Mahony, 2001 Kvalitativ 8 kvinnor Intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 
inspirerad av 
Benner (1994); 
Morse & Field 
(1996); Burnard 
(1991). 

Kvinnornas 
upplevelser av att 
hitta en knöl i 
bröstet. Jobbigt 
att vänta på svar 
från biopsi och 
att få diagnos.  

Bra 

      
Overcash, 2004 Kvalitativ 12 

kvinnor 
Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspirerad av Owen 
(1984). 

Familjen, Gud 
och hälsan 
betyder mycket 
för kvinnorna. 
Viktigt att ha en 
positiv attityd för 
att kontrollera 
sjukdomen.   

Medel 
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Tabell 1 (forts.). Översikt över artiklar ingående i analysen (n=19) 

Författare, 

år  

Typ av 

studie 

Deltaga
re 

Datainsamling/
Analysmetod 

Huvudfynd Kval

itet 
Rager, 2004 Kvalitativ 13 

kvinnor 
Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 
inspirerad av 
Lincoln & Guba 
(1985). 

Att känna att 
man har mer 
kontroll över 
bröstcancern tack 
vare ”self-
directed 
learning”. Att 
söka meningen 
med varför man 
drabbats av 
bröstcancer och 
vad den 
erfarenheten kan 
ge i framtiden.  

Medel 

      
Shannon & 
Shaw, 2005 

Kvalitativ 8 kvinnor Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Att kvinnornas 
fritid förändrades 
genom att 
kvinnorna 
prioriterade 
fritiden framför 
andra sysslor och 
att de sökte mer 
meningsfulla 
fritidsaktiviteter 
att delta i. 

Bra 

Resultat  

I analysen ingick totalt nitton vetenskapliga artiklar, 16 artiklar svarade på frågeställningen 

”hur upplever kvinnor att få diagnosen bröstcancer”? och 15 artiklar svarade på 

frågeställningen ”hur upplever kvinnor stöd från familj och vänner?”.  

Kvinnors upplevelser av att få diagnosen bröstcancer resulterade i fyra slutkategorier och 

kvinnors upplevelser av stöd från familj och vänner resulterade i fyra slutkategorier (tabell 2). 

Resultatet presenteras i löpande text och illustreras med citat.  

   

Tabell 2. Översikt över kategorier (n=8) 

Kvinnors upplevelser av att få diagnosen bröstcancer 

Att hamna i obalans och bli arg, rädd och chockad  

Att vilja ha förklaring till varför sjukdomen drabbat en 

Att känna hot mot livet och vilja att kämpa mot döden 

Att inte vilja visa sin smärta och bedrövelse för de närstående 
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Tabell 2 (forts.). Översikt över kategorier (n=8) 

Kvinnors upplevelser av stöd från familj och vänner 

Att familjen är det största och viktigaste stödet  

Att vänner är förstående och erbjuder hjälp är underbart och ovärderligt 

Att bli besviken när familj och vänner inte förstår en  

Att skydda sig själv genom att välja sitt umgänge 
 

Kvinnors upplevelser av att få diagnosen bröstcancer 

Att hamna i obalans och bli arg, rädd och chockad  

Kvinnorna reagerade starkt när de fick diagnosen. De kände obalans och deras förmåga att 

hantera det dagliga livet påverkades (Landmark & Wahl, 2002). Deras direkta reaktion på 

diagnosen var chock (Landmark, Strandmark & Wahl, 2001; Landmark & Wahl, 2002). En 

kvinna berättade om ilskan hon kände när hon mottog cancerdiagnosen, hon kände sig 

extremt arg och sårad utan att veta på vem eller vad.  (Fridfinnsdottir, 1997).  

Of course I was angry – extremely angry – hurt – maybe with life and the whole 

of creation. Maybe with myself, you don’t quite know I was just angry, I don’t 

know with whom or what (Fridfinnsdottir, 1997, s.529). 

Kvinnornas livssituation kännetecknades av osäkerhet och förlust av kontroll och att deras 

grundläggande behov och värderingar hotades (Landmark & Wahl, 2002). De upplevde efter 

diagnosen och under behandlingen rädsla, ilska, ångest, stress, skuld och en känsla av att vara 

värdelös (Shannon & Shaw, 2005). När kvinnorna mottagit diagnosen oroade de sig för att 

förlora håret eftersom de trodde att de skulle få cellgiftsbehandling och de visste att hårförlust 

var en möjlig biverkan av cellgift (Lackey, Gates & Brown, 2001). Kvinnorna uttryckte oro 

och tvivel inför framtiden (Landmark et al., 2001). De upplevde stor osäkerhet inför 

framtiden, hur andra skulle reagera, vad som skulle hända och hur länge de skulle leva. 

Osäkerheten över cancern var bestående och ett tecken på det uppskattade hotet. Osäkerheten 

begränsade kvinnornas kontroll över sina liv och ökade deras känsla av hjälplöshet 

(Fridfinnsdottir, 1997).  

You care about life and if something threatens life you’ll get scared 

(Fridfinnsdottir, 1997, s.528). 

Kvinnorna önskade att det dagliga livet var som innan de drabbades av cancern (Landmark & 

Wahl, 2002). En kvinna berättar att hon förnekade sjukdomen av rädsla, hon trodde att den 
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kanske skulle försvinna av sig själv. En annan kvinna beskrev att ha dålig hälsa gjorde henne 

arg och att hon ville vara frisk som alla andra (Shannon & Shaw, 2005).  

From there, it went to denial, scared, I didn’t know what to think, thought maybe 

it might go away (Shannon & Shaw, 2005, s.515). 

Att vilja ha förklaring till varför sjukdomen drabbat en 

Kvinnorna behövde information om och förklaringar på varför det kunde hända, de behövde 

inte dessa förklaringar för att de anklagade sig själva utan för att få lite logik i situationen 

(Fridfinnsdottir, 1997). Ett fåtal kvinnor frågade ”varför jag”? i sitt sökande efter mening med 

sjukdomen (Moch, 1990). Några kvinnor upplevde cancerdiagnosen som orealistisk, de kunde 

inte riktigt förstå vad som hände med dem (Landmark et al., 2001; O’Mahony, 2001).  

I couldn’t understand why I should get this. I mean I’m healthy; I’m a swimmer 

(O’Mahony, 2001, s.515).  

En del kvinnor upplevde sjukdomen som en signal, ett krav på att göra ändringar i livet 

(Arman et al., 2001). En kvinna berättade att cancern fungerat som en väckarklocka som 

tvingat henne att göra viktiga förändringar i livet (Arman & Rehnsfeldt, 2002). Några kvinnor 

såg bröstcancern som ett test på deras tro och relation till Gud (Henderson et al., 2003). En 

kvinna förväntade sig att få bröstcancer eftersom hennes mamma och moster hade haft det. 

Någonstans i bakhuvudet visste hon att det skulle hända (Davies & Sque, 2002).  

I wasn’t totally surprised because my Mum had it; it wasn’t so much about being 

scared because I had seen Mum get through it (Davies & Sque, 2002, s.589). 

Att känna hot mot livet och vilja att kämpa mot döden 

För några kvinnor blev bilden av ett förkortat liv mycket verkligt (O’Mahony, 2001). 

Kvinnorna blev stark påminda om att livet inte varar för evigt (Landmark et al., 2001). De 

hade en okänd styrka i sin kamp mot döden. Några kvinnor beskrev det som att stå med en fot 

i graven och den andra på kanten (Landmark & Wahl, 2002; Landmark et al., 2001).  

I stand with one foot in the grave, the other on the edge (Landmark & Wahl, 

2002, s.115).  

Cancerdiagnosen var en livshändelse som bidrog till att kvinnorna uppskattade tiden mer 

(Shannon & Shaw, 2005). En kvinna berättade att hon inte kunde lita på att morgondagen 

skulle komma (Moch, 1990). En annan kvinna upplevde att hon fått ett annat perspektiv på 

livet, att hon var glad för att leva (Landmark et al., 2001). 
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I don’t take life for granted any longer, as I perhaps did before (Landmark et al., 

2001, s. 224). 

Bröstcancerdiagnosen gjorde kvinnorna medvetna om sin dödlighet. Att vara medveten om 

ens egen dödlighet ger ökad självmedvetenhet (Carpenter, Brockopp & Andrykowski, 1999). 

En kvinna upplevde cancerdiagnosen som en dödsdom medan en annan kvinna berättade att 

hon kunde inse att det inte var en dödsdom, att det inte skulle innebära slutet för henne 

(Lackey et al., 2001).  

That man told me I had cancer and all I could see was death, death, death, you 

know (Lackey et al., 2001, s.521-522). 

Kvinnorna kände vilja att leva för sin egen skull och andras. De ville leva för att få se sina 

barn och barnbarn växa upp (Henderson, Gore, Davis & Condon, 2003; Landmark et al., 

2001). Deras vilja att leva mobiliserades när deras totala existens hotades (Landmark & Wahl, 

2002; Landmark et al., 2001) och viljan att leva var speciellt stark under sjukdomens tidigare 

faser (Landmark & Wahl, 2002). En kvinna berättade att hon verkligen ville leva men att hon 

trots det inte var rädd för döden (Landmark et al., 2001). Kvinnorna var övertygade om att 

livet var värt att kämpa för (Landmark & Wahl, 2002) och all deras energi fokuserades på 

kampen för livet (Landmark & Wahl, 2002; Landmark et al., 2001). Kvinnorna kämpade för 

sin existens och gav inte upp på grund av andra människor som betydde mycket för dem 

(Landmark et al., 2001). En kvinna upplevde att livet var för kort och att det bara var att gå 

vidare (Davies & Sque, 2002).  

 I must just keep going, of course, you don’t give up when you have others you 

care about (Landmark et al., 2001, s.224). 

Kvinnornas sätt att leva och att se livet på förändrades i och med bröstcancern (Arman & 

Rehnsfeldt, 2002). Sjukdomen påverkade även kvinnornas syn på sig själva. För en del 

kvinnor gav bröstcancern en mörkare livssyn och medvetenhet om livets hårda sida (Arman, 

Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin, 2001). Ett flertal kvinnor upplevde att saker och ting 

ändrades radikalt och att livet upplöstes när de blev sjuka (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, 

Hamrin & Eriksson, 2004; Landmark et al., 2001). Bröstcancerdiagnosen gav kvinnorna en ny 

syn på livet och på vad som var viktigt för dem (Shannon & Shaw, 2005). En kvinna berättade 

att hon vaknade varje morgon och var tacksam för att hon fick uppleva en ny dag (Arman et 

al., 2001). En annan kvinna upplevde att hon hade fått ett nytt perspektiv på livet, hon var 

glad över att få leva. Kvinnorna ansåg det var viktigt att tänka positiva tankar och tro på 

tillfrisknande (Landmark et al., 2001). Enligt kvinnorna var en positiv attityd viktig för att 
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hantera sjukdomen, för att övervinna den och återhämta sig från den (Henderson et al., 2003; 

Overcash, 2004).  

You have to think that you are going to make it through this and you will 

(Henderson et al., 2003, s.644). 

Kvinnorna började fundera på och söka meningen med livet efter att ha fått 

bröstcancerdiagnosen (Arman et al., 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2002; Carpenter et al., 

1999). Att söka mening och glädje fungerade som vapen för hotande meningslöshet och död 

(Arman & Rehnsfeldt, 2002). Medvetenheten om att tiden höll på att ta slut fick kvinnorna att 

värdera familjen på ett djupare, mer uppskattande sätt. Det fick även dem att vilja umgås så 

mycket som möjligt med familjen (Moch, 1990; Overcash, 2004; Shannon & Shaw, 2005). 

Kvinnornas medvetenhet om att livet var kort fick dem även att fundera över hur de 

spenderade sin tid och påverkade dem till att göra förändringar. De omorganiserade sina 

prioriteter gällande sig själv, sin familj, sitt arbete och sin fritid. Familjen och fritiden fick 

högre prioritet än arbete och hushållsarbete. Enligt kvinnorna blev livet mer meningsfullt av 

att de funderade över sina prioriteringar och värderingar och av att de fick en ökad 

medvetenhet om att livet inte varar för evigt (Shannon & Shaw, 2005). Kvinnorna ville ha en 

meningsfull framtid även om de visste att de kunde dö av bröstcancern (Landmark et al., 

2001).  

Now, I realize that every minute counts, and because of that, I take more time for 

those things that bring me joy…mostly leisure things and family time (Shannon & 

Shaw, 2005, s.204). 

Att inte vilja visa sin smärta och bedrövelse för de närstående  

Det var inte bara kvinnorna själva som påverkades av bröstcancer utan även andra människor 

i deras liv påverkades (Landmark & Wahl, 2002; Rager, 2004). Bröstcancerdiagnosen hade 

olika betydelser för olika familjer och kvinnorna kunde inte förbereda sig på vilka reaktioner 

diagnosen skulle frambringa (Rager, 2004). Kvinnorna ville inte visa sin smärta och 

bedrövelse för de närstående (Bredin, 1999). En kvinna skapade en fasad av förbättrad hälsa 

för att uppmuntra familjen och en annan kvinna avslöjade inte diagnosens omfattning för att 

inge ny tillförsikt hos sin familj (Overcash, 2004).  

When my mum was here… I couldn’t wait for her to go so I could cry because I 

wasn’t going to cry while she was here. When she went I just sat on the stairs and 

sobbed and sobbed (Bredin, 1999, s.1117). 
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Kvinnors upplevelser av stöd från familj och vänner 

Att familjen är det största och viktigaste stödet  

Kvinnorna i studien av Landmark, Strandmark och Wahl (2002) beskrev att stödet från make 

eller partner och/eller barn var det viktigaste i kampen mot sjukdomen. Stödet från nära 

anhöriga och stödet från make och barn ökade kvinnornas vilja att kämpa mot sjukdomen 

(Landmark & Wahl, 2002). Kvaliteten på det emotionella stödet från make, familj och 

närmsta vännerna var viktigare än antalet stödjande människor i det sociala nätverket 

(Fridfinnsdottir, 1997). Stödet från familjen var särskilt viktigt vid erhållen diagnos och 

pågående behandling (Overcash, 2004). Kvinnorna upplevde att emotionellt stöd från familjen 

och andra gav bekräftelse på deras självrespekt och tro på att de inte skulle dö trots att de hade 

bröstcancer (Landmark & Wahl, 2002). En kvinna beskrev att hon kände sig trygg av att se 

familjens ansikten under sin sjukhusvistelse och att familjen var där med henne fick henne att 

må bättre (Makabe & Hull, 2000). 

[During hospitalization] I felt secure by just seeing my family’s faces. My family 

did not visit me for a specific reason. Simply, they were with me, and I could feel 

better (Makabe & Hull, 2000, s.1386).  

En kvinna beskrev att maken varit med henne hela tiden och stöttat henne (Landmark et al., 

2002). Makens stöd gav tröst, särskilt vid behandlingstillfällen (Henderson et al., 2003). Det 

upplevdes som hjälp bara att veta att maken satt i väntrummet (Fridfinnsdottir, 1997). En 

kvinna berättade att maken hade varit underbar och att hon inte hade kunnat önska mer stöd 

eller en bättre make (Rager, 2004). Kvinnornas förhållande påverkades ofta av sjukdomen. 

Deras behov av stöd under sjukdomen och dess behandling utmanade förhållandet och ledde 

antingen till förbättring av förhållandet eller till försämring. Förhållandet till maken var 

speciellt komplicerat och visade oftare ändringar till det sämre jämfört med relationerna till 

andra familjemedlemmar som oftast beskrevs som förbättrade (Arman et al., 2001). Några 

kvinnor ansåg att upplevelsen av att ha drabbats av bröstcancer hade stärkt relationen med 

maken (Lackey et al., 2001; O’Mahony, 2001).  

Something has come up between us and it is worse, but in another way it is better 

too, we talk more and give ourselves more time for each other (Arman et al., 

2001, s.196). 

Kvinnorna upplevde stöd när en närstående flyttade in hos dem. Detta gav kvinnorna sällskap 

och en möjlighet att kunna stanna hemma under sin cancerbehandling. Vänner och 
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familjemedlemmar stannade med kvinnorna under kortare episoder när kvinnorna var sjuka 

eller när de behövde observation (Hamilton & Sandelowski, 2004). 

My mother-in-law, at the time, if I had treatment, she would come and stay with 

me during the day (Hamilton & Sandelowski, 2004, s.796). 

Råd från familjemedlemmar uppmuntrande kvinnorna att gå vidare med behandling istället 

för att ignorera cancern eller försena behandlingen (Makabe & Hull, 2000). Uppmuntrande 

ord från familjemedlemmar var avsedda att motivera och inspirera kvinnorna att uthärda 

cancerbehandlingen. Majoriteten av kvinnorna upplevde de uppmuntrande orden som positiva 

och tröstande (Hamilton & Sandelowski, 2004).  

They would say, ”You don’t look sick.” They always tell me I didn’t look sick. 

Those encouraging words sure did help (Hamilton & Sandelowski, 2004, s.795).  

Kvinnorna beskrev att de upplevde ett starkt behov av känslomässigt stöd både före och efter 

diagnosen. De ville att andra skulle dela deras bekymmer och oro, att andra skulle bry sig om 

dem och visa dem kärlek (Fridfinnsdottir, 1997). Stöd i form av närhet poängterades 

(Landmark et al., 2002; Landmark & Wahl, 2002). De flesta kvinnorna upplevde ett behov av 

att ha någon nära i särskilda situationer så som vid den andra mammografin och när diagnosen 

gavs (Fridfinnsdottir, 1997). Att känna sig nära andra och att bli förstådd var viktigt under den 

svåraste tiden (Rager, 2004).   

I want people to show something – interest and that they are willing to talk to me. 

I just want them to show their concerns and worries (Fridfinnsdottir, 1997, s.530). 

Att vänner är förstående och erbjuder hjälp är underbart och ovärderligt  

Kvinnorna berättade att andra människor erbjöd dem hjälp när de fick höra att de drabbats av 

bröstcancer. Att så många människor var snälla och ville göra saker för dem upplevde 

kvinnorna som underbart (Moch, 1990). Kvinnorna behövde inte själva be om hjälp utan blev 

spontant erbjudna hjälp av nära vänner som ville visa att de bryr sig (Makabe & Hull, 2000). 

De upplevde att de fick ett stort flöde av kärlek och ömhet från många människor (Moch, 

1990). Arbetskollegor visade dem mycket hänsyn och gav både praktiskt och känslomässigt 

stöd (Landmark et al., 2002).  

Now that this [cancer] has happened, it has been such an outpouring of love and 

affection and cards and beautiful things from so many people (Moch, 1990, 

s.1433). 
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Kvinnorna upplevde att nära vänners förståelse och stöd var ovärderligt i kampen mot 

sjukdomen (Landmark et al., 2002). Deras nätverk var en källa till inspiration och motivation 

och kvinnorna höll ut och kämpade tack vare sina nära relationer (Landmark et al., 2001). 

I must just keep going, of course, you don’t give up when you have others you 

care about (Landmark et al., 2001, s.224).  

Kvinnorna erhöll ett stort stöd från oväntat håll (Arman et al., 2001; Landmark et al., 2002). 

Människor som kvinnorna inte trodde var så nära vänner var helt fantastiska mot dem 

(Landmark et al., 2002). Att människor som inte hört av sig på länge hörde av sig betydde 

mycket för kvinnorna. De upplevde att sjukdomen förde dem närmare andra människor. 

Kvinnorna berättade att de inte insåg hur många människor som egentligen brydde sig om 

dem förrän sjukdomen drabbade dem. Genom sjukdomen lärde kvinnorna känna sina vänner 

på ett nytt sätt (Moch, 1990) och de upptäckte vilka som var deras riktiga vänner (Landmark 

et al., 2002).  

I have received a great amount of support, not from those I expected, but from 

others (Arman et al., 2001, s.196).  

Att bli besviken när familj och vänner inte förstår en  

Många kvinnor saknade förståelse och stöd från sin familj, vänner och kollegor (Landmark & 

Wahl, 2002; Landmark et al., 2002). Barnens attityd kunde öka kvinnornas känsla av 

hjälplöshet när de försökte att prata med barnen om cancern och framtiden (Landmark et al., 

2002). Kvinnorna förväntade sig att maken skulle vara det viktigaste stödet och några kvinnor 

upplevde att det emotionella stödet de förväntade sig av maken inte var tillräckligt 

(Fridfinnsdottir, 1997). En kvinna upplevde brist på stöd från sin familj som inte kom och 

hälsade på henne när hon var inlagd på sjukhuset (Rager, 2004).   

No one in my family saw me the weekend before my surgery. I was right here and 

no one made the effort to come see me (Rager, 2004, s.102).  

En del vänner, kollegor och även familjemedlemmar ville inte ta kontakt med kvinnorna när 

de fick höra att de hade fått bröstcancer, en anledning var att vissa av dem var rädda att 

sjukdomen skulle drabba dem med (Rager, 2004). Några kvinnor upplevde att deras vänner 

inte var dem de trodde att de var i och med att vännerna drog sig undan en efter en. Kvinnorna 

blev besvikna och deprimerade och kunde inte förstå varför vännerna undvek dem (Landmark 

et al., 2001; Landmark et al., 2002). Att även grannarna undvek dem som pesten upplevde 

kvinnorna som smärtsamt, svårt och sårande (Landmark et al., 2002). Kvinnorna upplevde 
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känslor av isolering och smärtsam uteslutning när de fick bröstcancerdiagnosen (Davies & 

Sque, 2002).  

The friends we thought we had, are not those we thought they were. They all 

vanished, and I became very disappointed and depressed, I couldn’t understand 

why they avoided me (Landmark et al., 2001, s.224). 

Att skydda sig själv genom att välja sitt umgänge  

Många kvinnor hanterade bröstcancern genom att undvika negativa människor. De valde att 

distansera sig själv från familj och vänner som pratade om negativa konsekvenser av 

bröstcancer (Henderson et al., 2003).  

One of my coworkers said that she knew of someone who was cured of breast 

cancer, but then she died of brain cancer… I went into a state of panic and 

developed a headache immediately and questioned if I had a brain tumor… 

Needless to say, after that I avoided talking to that person as much as possible 

(Henderson et al., 2003, s.644). 

Kvinnorna valde sitt umgänge mer noggrant efter bröstcancerdiagnosen, de valde att umgås 

med människor som fick dem att slappna av (Landmark et al., 2001). De berättade att de 

behövde prata om sin situation med människor som de visste hur de skulle reagera och att de 

skyddade sig själva från människor som de visste skulle överreagera genom att inte prata med 

dem om det misstänkta området i bröstet (Fridfinnsdottir, 1997). Kvinnorna ville inte att andra 

människor skulle se på dem med medlidande (Hamilton & Sandelowski, 2004).  

I notice that I am more selective about who I spend time with. I choose to be together with 

people I can relax with (Landmark et al., 2001, s.224). 

Diskussion 

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

med frågeställningarna: ”hur upplever kvinnor att få diagnosen bröstcancer”? och ”hur 

upplever kvinnor stöd från familj och vänner?”. Analysen baserades på 19 vetenskapliga 

artiklar. Kvinnors upplevelser av att få diagnosen bröstcancer resulterade i fyra kategorier: att 

hamna i obalans och bli arg, rädd och chockad, att vilja ha förklaring till varför sjukdomen 

drabbat en, att känna hot mot livet och vilja att kämpa mot döden och att inte vilja visa sin 

smärta och bedrövelse för de närstående. Kvinnors upplevelser av stöd från familj och vänner 

resulterade i fyra kategorier: att familjen är det största och viktigaste stödet, att vänner är 
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förstående och erbjuder hjälp är underbart och ovärderligt, att bli besviken när familj och 

vänner inte förstår en och att skydda sig själv genom att välja sitt umgänge.  

Vi fann att sjuksköterskan i sitt arbete kommer att möta människor som är i stort behov av 

stöd efter att ha fått en allvarlig diagnos. Genom att sjuksköterskan har insikt i hur viktigt 

stödet är kan hon uppmuntra de närstående att stötta den sjuka människan. Ett bra klimat kan 

skapas om sjuksköterskan uppmuntrar och bekräftar de närstående, vilket ger trygghet för 

både patient/anhörig och vårdare.  

I resultatet framkom att kvinnorna reagerade starkt när de fick cancerdiagnosen, de kände 

obalans och deras förmåga att hantera det dagliga livet påverkades. Deras reaktion på 

diagnosen var chock. Kvinnorna upplevde även en osäkerhet och oro inför framtiden. I 

studien av Kralik, Brown och Koch (2001) beskriver kvinnor som drabbats av en kronisk 

sjukdom hur sjukdomsdiagnosen kom som en chock eftersom de inte hade upplevt eller 

uppmärksammat några symtom av sjukdomen. Colyer (1996) skriver att kvinnor upplever det 

fullständigt chockerande att få en cancerdiagnos. Trots kvinnornas olika upplevelser betonade 

kvinnorna den starka livsförändringen och hotet som sjukdomen medförde. Kvinnornas 

upplevelser representeras av förändringar, kriser, smärta, förlust, osäkerhet och påverkar deras 

sätt att leva livet. I studien framkommer även att kvinnorna upplever en ängslan inför 

framtiden (Colyer, 1996). 

Resultatet visade att bröstcancerdiagnosen gjorde kvinnorna medvetna om sin dödlighet, 

kvinnorna blev påminda om att livet inte varar för evigt. Kvinnorna tog inte längre livet för 

givet när de fått bröstcancerdiagnosen utan de var tacksamma för att få leva och uppleva en 

dag till. Enligt kvinnorna var det viktigt att ha en positiv attityd för att hantera sjukdomen. För 

en del kvinnor gav bröstcancern en mörkare livssyn och en medvetenhet om livets hårda sida. 

I studien av Colyer (1996) framkom att cancerdiagnosen i sig inte behöver vara en dödsdom 

men den ger upphov till tankar på döden och sätter livet i fokus. Diagnosen startar ofta tankar 

om vem man är och vad man gör av livet. Framtiden är inte självklar, man lever livet i nuet 

och planerar ingenting. Studien av Leydon, Bynoe-Sutherland och Coleman (2003) visar att 

det finns en överhängande oro om smärta och rädsla för döden när man pratar om cancer. I en 

studie av Braun, Mokuau, Hunt, Kaanoi och Gotay (2002) berättade flera människor med 

cancerdiagnos om släktingar som avlidit av cancer och om deras egen rädsla för att ”gå 

igenom något sådant”. Det värsta med cancerdiagnosen var att man bara såg döden. I studien 

av Liu, Mok och Wong (2005) berättar cancersjuka människor om vikten av att ha en 

optimistisk attityd. Kralik et al. (2001) skriver att många kvinnor som fått en långvarig 
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sjukdom upplevde att framtiden såg mörk ut och att de inte kunde se sig själv leva med 

sjukdomen för resten av sina liv. När kvinnorna fått sin diagnos upplevde de att de blivit 

slagna i ansiktet med sin dödlighet och att livet inte skulle bli detsamma igen. För många av 

kvinnorna ändrades livet ögonblickligen när de mottog sin diagnos och det vardagliga livet 

kunde inte längre tas för givet.  

I resultatet av denna litteraturstudie framkom att kvinnorna behövde information och 

förklaringar på varför bröstcancern drabbat dem. Det framkom även att en kvinna förväntade 

sig bröstcancer eftersom hennes mamma och moster hade haft det, hon hade det någonstans i 

bakhuvudet att hon skulle drabbas av cancer. Leydon et al. (2003) skriver att tanken på att 

cancer var något som skulle drabba en berodde på ens sociala nätverk och i synnerhet 

erfarenheter av att någon vän eller familjemedlem haft cancer. I studien av Allen, Petrisek och 

Laliberte (2001) beskrivs hur i synnerhet yngre kvinnor med bröstcancer kände att det enda 

sättet att överleva den svåra upplevelsen var genom att få så mycket information som möjligt.  

Denna litteraturstudie visade att bröstcancern inte bara påverkade kvinnorna utan även andra 

människor i kvinnornas liv. Kvinnorna ville inte visa sin smärta och bedrövelse för de 

närstående. En kvinna berättade inte diagnosens omfattning för familjen för att ge dem ny 

tillförsikt och en annan kvinna skapade en fasad av förbättrad hälsa för att uppmuntra 

familjen. I studien av Yardley, Davis och Sheldon (2001) beskrivs hur vissa människor med 

lungcancer valde att inte berätta om sin diagnos för sina familjemedlemmar. Orsaken till detta 

kunde vara att de inte tyckte att det var familjens ensak eller att de inte ville oroa familjen. 

Detta skrivs även i studien av Lugton (1997) som fann att många kvinnor avstod från att 

berätta för sina familjemedlemmar om sin diagnos och sin rädsla för att dö, eftersom de inte 

ville oroa familjen. Liu et al. (2005) fann i sin studie att människor med cancer behövde 

någon att dela sin oro med, men att de inte ville öka lyssnarens emotionella börda. Därför 

föredrog många att hålla sina psykologiska problem för sig själva.  

Kvinnor i denna litteraturstudie beskrev att stödet från make/partner och/eller barn var det 

viktigaste stödet i kampen mot sjukdomen och ökade deras vilja att kämpa mot sjukdomen. 

Makens stöd gav kvinnorna tröst. Denna litteraturstudie visade att stöd i form av närhet var 

viktigt. Det var viktigt att bli förstådd och känna sig nära andra under den svåraste tiden. Liu 

et al. (2005) skriver att människor med cancer främst söker känslomässigt stöd hos sina 

familjemedlemmar och att det viktigaste stödet är känslomässigt stöd från maken. Även 

Henderson och Fogel (2003), Raupach och Hiller (2002) och Braun et al. (2002) beskriver i 

sina studier att familjen är den största källan till stöd. Henderson och Fogel (2003) skriver i 
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sin studie att det var viktigt för kvinnorna att ha någon fysiskt nära för att kunna hantera 

bröstcancern. Braun et al. (2002) beskriver att kvinnorna tyckte att det var fantastiskt att 

familjen fanns där för dem.  

I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att kvinnornas förhållande till man och barn 

ofta påverkades av sjukdomen. Kvinnornas behov av stöd under sjukdomen utmanade 

förhållandet och ledde antingen till en förbättring eller till en försämring av förhållandet. 

Kralik et al. (2001) skriver att många kvinnor som lever med sjukdom upplever att sjukdomen 

splittrar deras familjeliv. Braun et al. (2002) beskriver att upplevelsen av cancer i många fall 

stärkte relationerna inom familjen, familjemedlemmarna kom närmare varandra.  

Resultatet visade att kvinnorna upplevde ett stort flöde av kärlek och ömhet från många 

människor, vänner och arbetskollegor gav både praktiskt och känslomässigt stöd. Kvinnorna 

upplevde att nära vänners förståelse och stöd var ovärderligt i kampen mot sjukdomen. 

Raupach och Hiller (2002) och Braun et al. (2002) skriver att vännerna var det största stödet 

näst efter familjen. Henderson och Fogel (2003) beskriver att kvinnorna i deras studie ofta 

vände sig till och pratade med sina vänner för att hantera bröstcancern.  

I resultatet framkom det att många kvinnor saknade förståelse och stöd från sin familj och sina 

vänner och en del kvinnor upplevde att deras vänner undvek dem. När kvinnorna fick 

bröstcancer diagnosen upplevde de ofta känslor av isolering och smärtsam uteslutning. Colyer 

(1996) skriver att de som drabbas av cancer ofta uttrycker känslor av isolering och 

utanförskap. Dessa känslor hör ihop med brist på förståelse och att andra människor undviker 

en.   

Metoddiskussion  

I litteraturstudien användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Den kvalitativa 

metoden ger forskaren möjlighet till förståelse för människors upplevelser ur ett 

inifrånperspektiv (Downe-Wamboldt, 1992; Holloway & Wheeler, 2002, s.10). För att uppnå 

trovärdighet har författarna använt manifest innehållsanalys vilket innebär att analysen 

baseras på vad texten säger och egen tolkning undviks (Graneheim & Lundman, 2004).  

Litteraturstudien begränsas av att intervjuerna inte finns med i sin helhet och viktig data som 

deltagarnas kroppsspråk, tonläge och uttryck går förlorad. En svaghet med vår litteraturstudie 

kan vara att alla artiklar var skrivna på engelska, risken finns att viss information och nyanser 

av texten tappades vid översättningen. De vetenskapliga artiklarna har på ett systematiskt 

tillvägagångssätt kvalitetsbedömts och värderats enligt Willman och Stoltz (2002) 
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granskningsprotokoll. Detta för att ta reda på vilken metod och tillvägagångssätt författarna 

använt, hur de beskrivit studien och hur resultatet presenterats (Willman & Stoltz, 2002, 

s.122-123). Studiens trovärdighet kan påverkas negativt av att författarna till denna studie har 

begränsad kunskap och erfarenhet av att bedöma artiklarnas kvalitet. Båda författarna har 

kondenserat, översatt och analyserat allt material tillsammans vilket minskar risken för 

tolkning och ensidighet. Genom detta höjs studiens tillförlitlighet (Polit & Hungler, 1999, 

s.426-428). Författarna har hela tiden under analysens gång gått tillbaka till originaltexten för 

att garantera att den ursprungliga betydelsen hos innehållet inte förändrats. Genom detta 

stärktes studiens trovärdighet. Genom att författarna har beskrivit i vilka databaser 

litteratursökningen skett, vilken litteratur som använts och tillvägagångssättet är det möjligt 

att utföra denna litteraturstudie igen. Genom detta får studien bekräftelse (Holloway & 

Wheeler, 2002, s.255). Studien har granskats vid tre seminarier av andra författare och 

handledare, vilket gör att studiens trovärdighet stärkts.  

Författarna anser att litteraturstudien kan vara överförbar. Med överförbarhet menas att 

resultatet ska bli detsamma om studien görs om med andra deltagare i liknande situationer 

(Holloway & Wheeler, 2002, s.254-255).   

Slutsats 

Denna studie ger kunskap och ökad förståelse för hur kvinnor upplever att få diagnosen 

bröstcancer och hur de upplever stöd från familj och vänner. Genom denna kunskap kan 

sjuksköterskan få ökad insikt i hur olika människor kan reagera på en allvarlig diagnos, 

därmed är sjuksköterskan mer förberedd och kan bemöta, vårda och stötta den sjuka 

människan. Genom att sjuksköterskan vet hur viktigt stödet är kan hon uppmuntra de 

närstående att stötta den sjuka människan. Om sjuksköterskan bekräftar och uppmuntrar de 

närstående kan ett bra klimat skapas med trygghet för både patient/anhörig och vårdare.  

Vi har i denna studie studerat ett stort antal artiklar vilket gett oss insikt i hur kvinnor 

upplever att drabbas av bröstcancer. Det vore intressant att få ta del av studier om hur 

sjuksköterskor på olika sätt kan hjälpa närstående att finnas där för och stötta den sjuka 

människan. Detta för att få kunskap, förståelse och på bästa sätt kunna hjälpa den sjuka 

människan och dess närstående.  
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