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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden. Trots att 
behandlingsmetoderna har blivit bättre och dödsantalet minskat skapar det fortfarande 
omvårdnadsproblem inom sjukvården. En orsak kan vara att kvinnorna som drabbas måste gå 
igenom svåra behandlingar som ofta påverkar dem både fysiskt och psykiskt.   
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer. 
Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar, som analyserades med en induktiv 
ansats. 
Resultat: Fyra kategorier framkom vid analysen: Att få en diagnos, Att få konsekvenser av 
behandlingen, Att få konsekvenser i vardagen samt Att ha tankar om framtiden. Att få en 
bröstcancerdiagnos upplevde kvinnorna som omtumlande. Flera av kvinnorna upplevde att 
bröstcancerprocessen gett dem en ny identitet, både kroppsligt och mentalt. Efter behandlingens slut 
fanns det fortfarande en rädsla hos en del av kvinnorna att cancern skulle komma tillbaka vilket 
påverkade deras syn på framtiden. 
Slutsats: Att drabbas av bröstcancer påverkade kvinnorna på olika sätt. Vissa såg positivt på 
upplevelsen när behandlingarna var över medan andra bara fokuserade på vad de hade förlorat. 
Eftersom kvinnornas upplevelse varierade är det viktigt att vårdpersonalen anpassar vården efter den 
enskildes behov och önskningar samt ger tydlig information för att skapa trygghet och lugn. 
 
Nyckelord: Behov, cancerdiagnos, konsekvenser, kvalitativ, stöd 

 
  



Summary 

Women's experience of having breast cancer- a literature review 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women in the western world. 
Although treatment is improving and the mortality rate drops, problems still exist within health care. 
This may be because the women undergo difficult treatments which affect them physically and 
mentally.  
Purpose: To describe women’s experience of suffering from breast cancer. 
Method: A literature review based on qualitative articles, analyzed with an inductive approach. 
Results: The analysis resulted in four categories: Receiving a diagnosis, Experiencing consequences 
from treatment, Experiencing consequences in everyday life and Having thoughts about the future. 
The women experienced the breast cancer diagnosis as overwhelming. Several of the women 
experienced that the breast cancer process gave them a new identity, both physically and mentally. 
After completed treatment some women still feared cancer would return which affected their view of 
their future. 
Conclusion: Suffering from breast cancer affected women differently. Some women looked 
positively at the experience after the treatments was completed while others just focused on what they 
had lost. Because the women's experience varied, it’s important that healthcare staff adjust their care 
according to the individual's needs and desires, and provides the patients with clear information to 
create peace and security. 
 
Keywords: Cancer diagnosis, consequences, needs, qualitative, support 
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Inledning 

En av åtta kvinnor kommer någon gång under sin livstid att drabbas av bröstcancer (Reich et al., 
2017). Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i västvärlden och i Sverige 
drabbas cirka 9000 kvinnor varje år (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 
Trots att dödsantalet sjunker och behandlingsmetoderna har blivit bättre finns det fortfarande 
omvårdnadsproblem inom sjukvården. En orsak kan vara att kvinnorna som genomgår behandling 
ofta drabbas av olika fysiska och psykiska symtom till följd av behandlingarna, vilket många gånger 
försämrar livskvalitén (Reich et al., 2017). 
 

Bakgrund 

Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden (SBU, 2010; Rajan, 
Begley & Kim, 2014). Även män kan drabbas av bröstcancer, men det är ovanligt och innefattar bara 
en procent av alla bröstcancerdiagnoser (Leone et al., 2017). Risken att drabbas av bröstcancer ökar 
med åldern och merparten som drabbas är över 61 år gamla (Socialstyrelsen, 2015; Tesarova, 2016). 
Det är viktigt att tidigt upptäcka bröstcancern då en tidig upptäckt kan leda till en bättre prognos och 
lindrigare behandling (Yuan, Li, Yang & Winget, 2015), exempelvis kan bröstet eventuellt bevaras 
istället för att hela bröstet tas bort (Socialstyrelsen, 2015). Antalet fall av bröstcancer har ökat men fler 
överlever tack vare bättre kontroller och behandlingar (Rajan et al., 2014). För att kunna diagnostisera 
bröstcancer används en trippeldiagnostik som består av klinisk undersökning, mammografi och biopsi 
(Trinh, 2015). Klinisk undersökning görs av läkare där bröstet palperas och lymfkörtlar på hals och i 
armhålor inspekteras (Nystrand, 2016). Mammografi är en röntgenundersökning av bröstvävnaden 
där syftet är att upptäcka eventuella förändringar och bröstcancer tidigt (Strålsäkerhetsmyndigheten, 
2010). Samtliga kvinnor i Sverige mellan 40 och 74 år erbjuds mammografi var 18-24:e månad 
(Socialstyrelsen, 2013). Finns det misstankar om cancer görs en finnålspunktion, vilket innebär att 
läkaren går in i den misstänkta tumören med en spruta och suger ut celler. Cellerna undersöks sedan 
för att avgöra om det rör sig om en malign eller benign förändring (Nystrand, 2016). 
 

Behandling 

Av de kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer genomgår majoriteten en kirurgisk behandling 
följt av strålbehandling (Wennman-Larsen, Petersson, Saboonchi, Alexanderson & Vaez, 2015). Vid 
ingreppet kan hela bröstet tas bort, vilket kallas mastektomi, eller delar av det (Alianmoghaddam, 
Benn, Khoshnood, Kennedy & Lamyian, 2017). Hur omfattande kirurgin blir beror på hur långt 
framskriden sjukdomen är (Socialstyrelsen, 2015). De biverkningar som är vanligast hos en 
vårdtagare som genomgår behandlingen är fatigue och depression, där fatigue innebär en känsla av 
extrem trötthet och kraftlöshet (Stagl, Antoni, Lechner, Carver & Lewis, 2014). Majoriteten av kvinnor 
som drabbas av bröstcancer upplever fatigue någon gång under eller efter behandlingen (Stagl et al., 
2014). Andra biverkningar som kan uppkomma efter det kirurgiska ingreppet är bildning av vätska 
under såret vilket beror på att lymfkärl läcker (Sköld Nilsson, 2010). Har vårdtagaren även opererat 
bort en eller flera lymfkörtlar kan det bli besvärligt att röra armen i axelleden (Nystrand, 2016). 
 
Strålbehandling görs ofta i kombination med kirurgisk behandling och sätts antingen in före det 
kirurgiska ingreppet för att krympa tumören eller efter för att ta bort eventuella rester av tumörceller 
(Nystrand, 2016). Strålbehandlingen är effektiv men leder även till biverkningar (Wilson, Mood & 
Nordstrom, 2010). Hur en vårdtagare drabbas av behandlingen varierar men de flesta biverkningarna 
kommer efter två till tre veckor. De vanligaste biverkningarna efter behandlingen är hudirritation, 
illamående, aptitlöshet och trötthet (Cancerfonden, 2015). 
 
Mellan 70 och 80 procent av tumörerna är beroende av östrogen för att kunna växa. För att reducera 
risken för återfall är det viktigt att minska östrogennivån genom läkemedel som blockerar östrogenets 
effekt. Biverkningarna tenderar att vara relativt lindriga men kan innebära ökat klimakteriebesvär, 
torra slemhinnor samt blodvallningar (Nystrand, 2016).  
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Läkemedelsbehandling kan användas både före och efter operation. Om det är aktuellt med läkemedel 
beror på tumörens växtsätt, egenskaper och storlek samt om cancern är spridd till angränsande 
lymfkörtlar (Socialstyrelsen, 2015). För att bota bröstcancer eller bromsa sjukdomsförloppet används 
cytostatika, vilket är en grupp läkemedel som används för att döda cancerceller eller hindra tillväxten 
av dem. Cytostatika kan användas som en enskild behandlingsmetod, eller i kombination med andra 
behandlingar (Cancerfonden, 2014). Efter en bröstcanceroperation ges ofta cytostatika för att 
reducera risken för återfall (Socialstyrelsen, 2015). En cytostatikabehandling leder ofta till att 
vårdtagaren blir mycket trött och orkeslös och har svårt att klara av vardagliga sysslor. Vårdtagaren 
kan även drabbas av illamående, håravfall, aptitlöshet, torra slemhinnor samt minskad fertilitet 
(Cancerfonden, 2014). 
 

Coping 
När livssituationen hotas eller när en person befinner sig i en kris upplever personen en blandning av 
psykologiska, beteendemässiga och fysiologiska reaktioner. Reaktionerna lagras som upplevelser och 
efter varje upplevelse ändras coping-beteendet (Theorell, Westerlund, Alfredsson & Oxenstierna, 
2005). Copingsstrategier är beteende som ska minska upplevd stress (Chase, 2013). Strategierna 
varierar från person till person och kan påverkas av kulturen personen lever i. Negativa strategier, 
som förnekelse, regression och projektion, kan i vissa kulturer vara acceptabla och förväntade (Chase, 
2013). Hellbom (2007) definierar coping som hur individen upplever situationen och sina resurser 
samt hur individen kognitivt och beteendemässigt har försökt hantera situationen. Ingen 
copingsstrategi behöver vara bättre än den andra utan det som avgör är hur det känslomässiga och 
praktiska utfallet blir för individen (Hellbom, 2007). Coping kan diskuteras utifrån individens syn på 
hanterbarheten av krisen i form av extern och intern lokus. Extern lokus av kontroll innebär att 
personen förväntar sig att omgivningen ska lösa situationen, medan intern lokus innebär att personen 
upplever att situationen ska lösas på egen hand. Vid rehabilitering av kroniska sjukdomar är intern 
lokus viktig, men det är inte bra om personen tror att allt ska klaras av utan hjälp från omgivningen 
(Theorell et al., 2005). 
 

Att leva i en kris 
Kris behöver inte vara situationen i sig, utan snarare personens uppfattning och agerande när 
personen inser att de vanliga copingsstrategierna inte kommer lösa problemet (Chase, 2013). 
Upplevelsen kan vara överväldigande och kan leda till att personen får emotionella, sociala och 
psykologiska problem utöver de biomedicinska. För att klara krisen behöver personen en balans när 
det kommer till perception, situationsstöd och copingsstrategier (Chase, 2013). Det finns olika typer 
av kriser. En traumatisk kris innebär att individen utsätts för plötsliga och oväntade yttre 
påfrestningar, exempelvis en anhörigs död, vilket leder till att individens fysiska existens, sociala 
identitet, trygghet och möjlighet till tillfredställelse i tillvaron hotas (Cullberg, 2006). Krisen kan leda 
till starka ångestkänslor, att personen söker efter meningen med livet eller undrar varför personen ska 
behöva gå igenom situationen. Krisen behöver inte endast vara negativ utan kan leda till utveckling 
och mognad hos personen såvida hjälpbehovet uppfylls. Ytterligare en form av kris är livskriser där 
det kan finnas behov av hjälp från omgivningen, vilket kan ge uttryck som ängslan, nedstämdhet eller 
sömnsvårigheter. Det är viktigt att få hjälp i tid för det minskar risken för att krisen ska leda till ett 
kroniskt lidande. Vid ett psykiskt kristillstånd innebär det att individens tidigare erfarenheter och 
copingsstrategier inte räcker till när det gäller att förstå och hantera situationen, vilket kan beskrivas i 
fyra faser. Faserna behöver inte vara helt åtskilda, utan en fas kan saknas, två faser kan pågå samtidigt 
eller att personen hoppar fram och tillbaka mellan faserna (Cullberg, 2006). Vid cancer är det mer 
vanligt att hoppa fram och tillbaka mellan faserna, då nya kriser kan ske under vägens gång beroende 
på hur behandlingen går och hur livet utvecklar sig och därmed kan personen återigen hamna i 
reaktionsfasen (Wettergren, 2007). 
 
Cullbergs (2006) första fas är Chockfasen, den börjar när beskedet kommer och varar från några 
sekunder upptill några dygn. Det kan vara svårt eller omöjligt för personen att ta in information och 
bearbeta situationen. Utåt kan personen verka lugn, men kan under ytan uppleva kaos, vilket senare 
kan visa sig som minnesluckor. Andra uppvisar avvikande beteende som utåtagerande, paralysering 
och/eller förvirring. Fasen kan dock gå obemärkt förbi om händelsen var väntad (Cullberg, 2006). 
 
Reaktionsfasen tillhör också den akuta delen av krisen och påbörjas när personen börjar inse 
situationen. Fasen bör inte pågå längre än fyra till sex veckor. Personen försöker finna en orsak till 
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händelsen vilket kan leda till skuldkänslor eller anklagelser mot omgivningen. Under krisen går 
försvarsmekanismer igång för att kunna hantera situationen. En del av copingsstrategierna kan skada 
bearbetningen om de pågår för länge (Cullberg, 2006). 
 
Bearbetningsfasen påbörjas när akuta stadiet lämnas och pågår som tydligast under ett halvt till ett år 
efter beskedet som startade krisen. Hur länge fasen pågår beror på vilka inre och yttre påverkningar 
traumat har haft. Nu försöker personen tänka på framtiden vilket kan innebära att lära sig leva med 
sjukdomen eller kroppsskadan och börja anpassa sig till sociala omgivningen och det nya livet 
(Cullberg, 2006). 
 
Nyorienteringsfasen påbörjas när bearbetningsfasen tar slut och varar sedan resten av livet. Traumat 
kommer finnas kvar som ett ärr, men behöver inte ha negativa konsekvenser för personen om 
personen har försonats med det som hänt. Däremot kan personen uppleva smärta och oro vid 
påminnelser av händelsen (Cullberg, 2006). 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer. 
 

Material och metod 

Design 
Det gjordes en litteraturöversikt baserad på artiklar med en kvalitativ studie. En litteraturöversikt har 
motivet att beskriva kunskapsläget inom ett avgränsat område för att skapa en överblick (Friberg, 
2012). Utefter syftet användes enbart kvalitativa studier vilket avser att skapa en förståelse för en 
individ och dennes livssituation (Segesten, 2012). En induktiv ansats var utgångspunkten för 
litteraturöversiktens analys. Induktiv forskning innebär att forskaren börjar i empiren, med så få 
förutfattade meningar som möjligt, för att sedan dra slutsatser om fenomenet som iakttagits (Priebe & 
Landström, 2012). 
 

Urval och datainsamling 
Artiklarna i resultatet skulle uppfylla inklusionskriterierna för att inkluderas i resultatet, vilket 
innebar att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer review), ha kvalitativ ansats, vara 
skrivna på engelska och vara publicerade tidigast 2007 och framåt. Artiklarna skulle vara etiskt 
granskade, artiklarnas studier skulle vara utförda i Västeuropa, USA, Kanada eller Australien samt att 
deltagarna skulle vara kvinnor över 18 år med en bröstcancerdiagnos. Exklusionskriterier var review-
artiklar och artiklar utan abstrakt. 
 
Artikelsökning utfördes i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO, se (Bilaga 1). CINAHL 
omfattar omvårdnad och angränsande ämnen som arbetsterapi, sjukgymnastik och biomedicin. 
Medline är den dominerande källan inom medicinska området med artiklarna inom bland annat 
områdena medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård samt psykiatri. PsycINFO innehåller referenser 
till litteratur inom psykologi och angränsande områden. I PsykINFO krävdes det att sökord som hörde 
ihop var inom citattecken då det annars blev ett automatiskt AND mellan orden, som exempel "breast 
cancer diagnos*" eller "focus group*". Vid sökningen i samtliga databaser användes Boolesks 
sökteknik, trunkering (*) och utefter syftet användes sökorden breast cancer diagnos*, wom*, femal*, 
experienc*, perspectiv*, perception*, qualitative, focus group*, narrative, phenomenol*, grounded 
theory och observation* i sökningen. Vid litteratursökningen konsulterades hjälp av bibliotekarie för 
att främja sökningen och för att undvika fel som annars kan uppstå vid sökningen på grund av 
okunskap om databaser och sökmetoder. 
 
Artikelsökningen utgick från syftet samt inklusions- och exklusionskriterier. Först valdes de artiklar 
med titlar som överensstämde med syftet, för att därefter läsa abstraktet. Därefter lästes resultatet 
grundligt för att se att det fortfarande överensstämde med syftet samt kvalitetsgranskades innan 
artiklarna inkluderas i resultatet. De framsökta artiklarna kvalitetsgranskades med 
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granskningsprotokollet Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod, 
framtaget vid avdelningen för omvårdnad, Jönköping Hälsohögskola, se (Bilaga 2). För att bli 
godkända och tas med i resultatet krävdes att artiklarna, utöver följa inklusions- och 
exklusionskriterierna, var helt godkända i granskningsprotokollets första del, det vill säga få ett Ja på 
alla frågor samt ha sju Ja av åtta frågor i andra delen. Totalt inkluderades 16 artiklar i resultatet, se 
(Bilaga 3). 
 

Dataanalys 
Artiklarna analyserades enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2012). Först lästes artiklarna 
upprepade gånger med fokus på resultatdelen för att få en känsla av vad artiklarna handlade om. 
Nyckelfynd identifierades i respektive artikel och därefter sammanställdes resultaten för respektive 
artikel. Resultaten relaterades till varandra utifrån likheter och skillnader för att skapa teman. Utifrån 
detta formulerades en beskrivning med grund i de skapade temana. Första delen av analysen gjordes 
enskilt och därefter diskuterades skillnader och likheter gemensamt för att nå fram till ett resultat 
som överensstämde med syftet. 
 

Forskningsetiska övervägande 
Vid en litteraturöversikt krävs det inte ett etiskt godkännande (Polit & Beck, 2012). I 
litteraturöversikten inkluderades endast etiskt godkända vetenskapliga artiklar i resultatet. Genom att 
endast inkludera vetenskapliga artiklar som godkänts av en etisk kommitté eller där det framgår att 
det genomförts grundlig reflektion över de etiska aspekterna, ökas det vetenskapliga värdet av 
litteraturöversikten (Polit & Beck, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). Vid analysen förekom ett 
kritiskt förhållningssätt för att inte personliga åsikter skulle framkomma i resultatet, vilket ökade det 
vetenskapliga värdet av litteraturöversikten ytterligare (Polit & Beck, 2012).  
 
Förförståelse innefattar inte bara tidigare kunskap från studier utan även tidigare värderingar och 
erfarenheter från livet utanför studier och arbete (Priebe & Landström, 2012). Förförståelsen som 
fanns inför litteraturöversikten var erfarenheten av att vara anhörig till person med cancer vilket 
kunde inverka på resultatet. För att undvika att förförståelsen skulle ha en påverkan lästes artiklarna 
först enskilt och sedan diskuterades analysen gemensamt. Detta för att minska riskerna med att 
förförståelsen skulle påverka dataanalysen och resultatet (Henricson, 2012; Priebe & Landström, 
2012) och därmed minska litteraturöversiktens kvalité (Priebe & Landström, 2012). Under arbetet 
med litteraturöversikten genomfördes både grupphandledning och enskilda möten med en 
handledare, vilket kan ha bidragit med åsikter som kan ha motverkat förförståelsens inverkan på 
analysen och därmed resultatet. Vid handledning kan diskussioner föras som utmanar och väcker nya 
tankar angående arbetet (Lönn Svensson, 2012). 
 

Resultat 

Efter analysarbetet av 16 artiklar framkom följande fyra teman: Att få en bröstcancerdiagnos, Att få 
konsekvenser av behandlingen, Att få konsekvenser i vardagen samt Att ha tankar om framtiden.  
Under varje tema framkom det några subteman, se (Tabell 1). 
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Tabell 1. Resultatets teman och subteman. 

Tema Subtema 

Att få en bröstcancerdiagnos 
Känslomässiga reaktioner 

Att behöva påbörja en behandling 

Att få konsekvenser av behandlingen 

Att gå igenom en behandling 

Att få en ny identitet 

Rädsla för relationsproblem 

Att få konsekvenser i vardagen 
Behov av stöd och information 

Svårigheter i vardagen 

Att ha tankar om framtiden 
Förändrad livsbild och framtidssyn 

Att vara en canceröverlevare 

 

Att få en bröstcancerdiagnos 

Känslomässiga reaktioner 

Att bli diagnostiserad med bröstcancer var en känslosam upplevelse med flera olika känslor (Coyne & 
Borbasi, 2009; Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2010; Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011; 
Horgan, Holcombe & Salmon, 2011; Kwok & White, 2011; Curtis, Groarthe, McSharry & Kerrin, 2014; 
Williams & Jeanetta, 2016). För en del av kvinnorna kom beskedet som en chock (Landmark, Bøhler, 
Loberg & Wahl, 2008; Coyne & Borbasi, 2009; Elmir et al., 2010; Drageset et al., 2011; Kwok & White, 
2011; Curtis et al., 2014; Miller, 2015; Hébert, Gallagher & St-Cyr Tribble, 2016; Williams & Jeanetta, 
2016). Andra kvinnor upplevde det som att bröstcancern kommit plötsligt och tagit över livet (Elmir et 
al., 2010; Drageset et al., 2011), vilket gav en känsla av overklighet (Drageset et al., 2011).  
 
En studie, som undersökte 14 kvinnors upplevelse av bröstcancer, beskrev diagnosbeskedet som en 
start på en traumatisk kris (Kwok & White, 2011), medan en annan studie beskrev det som en start på 
en sorgeprocess (Hébert et al., 2016). Bröstcancern kunde upplevas som ett hot mot livet (Sarenmalm, 
Thorén-Jönsson, Gaston-Johansson & Ohlén, 2009; Curtis et al., 2014). Besked om recidiv 
bröstcancer upplevdes som en förödande och livsförändrade händelse, som tvingade in kvinnorna i en 
ny transition. För en del kvinnor sågs återfallet som ett hot som blivit verklighet medan andra såg det 
som otänkbart och oförklarligt, vilket gav känslor som depression, trötthet och apati (Sarenmalm et 
al., 2009). Kvinnorna kunde känna skuld över diagnosen (Drageset et al., 2011; Curtis et al., 2014; 
Miller, 2015), skuld över att ha skjutit upp mammografitiden (Curtis et al., 2014), eller skuld över att 
utsätta familjen för cancern (Drageset et al., 2011; Curtis et al., 2014). Kvinnor med uppväxt i kinesisk 
kultur, kunde uppleva skam på grund av att bröstcancer ansågs vara en kaukasisk kvinnas sjukdom 
(Kwok & White, 2011). 
 
Diagnosen kändes orealistisk och oförklarlig för de flesta av kvinnorna (Landmark et al., 2008; Coyne 
& Borbasi, 2009; Drageset et al., 2011; Horgan et al., 2011; Miller, 2015; Hébert et al., 2016). 
Oklarheten till varför just de drabbats av bröstcancer gjorde att flera kvinnor sökte efter orsaken 
(Loerzel & Aroian, 2012; Miller, 2015). Bröstcancerns oförklarlighet kunde också inge känslor av 
orättvisa och ilska (Hébert et al., 2016), men när kvinnorna var införstådda i diagnosen kunde de 
uppleva glädje över att bröstcancern upptäcktes i god tid (Williams & Jeanetta, 2016). 
Vårdpersonalens agerande vid diagnosbesked och under resterande behandling kunde inverka både 
positivt och negativt på kvinnornas upplevelse (Elmir et al., 2010; Dickerson, Alqaissi, Underhill & 
Lally, 2011; Miller, 2015). 
 

Att behöva påbörja en behandling 

Enligt några kvinnor var det först när de akuta känslorna hade bearbetats som de kunde agera mot 
sjukdomen (Hébert et al., 2016). Några av kvinnorna kände sig fångade i ett system som bestämde 
villkoren (Coyne & Borbasi, 2009; Kwok & White, 2011; Hébert et al., 2016), alternativen var att följa 
doktorns order eller att dö (Hébert et al., 2016). Bröstcancern behövde inte upplevas lika allvarlig som 
andra cancersjukdomar då sjukdomen inte involverade några vitala organ eller för att bröstcancern 
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upplevdes som lätt att bota (Hébert et al., 2016). Andra kvinnor såg bröstcancern som en utmaning, 
där de var i krig mot cancern (Sarensmalm et al., 2009; Curtis et al., 2014). De upplevde inte att 
bröstcancern gjorde dem till offer utan istället skulle göra dem starkare som individer (Curtis et al., 
2014). Några kvinnor ville bara få det överstökat och återgå till deras normala liv (Coyne & Borbasi, 
2009; Drageset et al., 2011). Andra kvinnor upplevde att de förlorade kontrollen (Sarensmalm et al., 
2009; Kwok & White, 2011), för ansvaret för deras liv var nu vårdpersonalens (Coyne & Borbasi, 
2009). Att ha en recidiv bröstcancer upplevdes av några kvinnor som en besvikelse och ett nederlag, 
medan andra såg det som en möjlighet till förändring (Sarenmalm et al., 2009). 
 
Kvinnornas inställning till och upplevelse av bröstcancern påverkades av hur familjemedlemmar 
hanterade beskedet (Curtis et al., 2009; Drageset et al., 2011). Vilket gjorde att vissa kvinnor inte 
klarade av att berätta eller gjorde förberedelser för att skydda familjen (Elmir et al., 2010; Dickerson 
et al., 2011). Genom att få kontrollera informationsflödet, till sig själv och andra, minskades ångesten 
och andra negativa känslor som bröstcancern gav upphov till (Dickerson et al., 2011). 
 
Väntetiden inför operationen gav olika känslosamma reaktioner (Landmark et al., 2008; Dickerson et 
al., 2011; Drageset et al., 2011). Några kvinnor upplevde att tiden var för kort för hinna förbereda sig 
och bearbeta chocken som diagnosen framkallat, medan andra tyckte den var för lång och gav upphov 
till rädsla för metastaser (Landmark et al., 2008; Drageset et al., 2011) eller bli bortglömd av vården 
(Drageset et al., 2011). Oron kunde eventuellt lugnas av att få ett fast operationsdatum (Drageset et 
al., 2011). 
 

Att få konsekvenser av behandlingen 

Att gå igenom en behandling 

Behandlingens biverkningar kunde upplevas som hotfulla (Coyne & Borbasi, 2009; Curtis et al., 
2014), men även som positiva om kvinnorna såg dem som tecken på att behandlingen fungerade eller 
att deras förväntningar hade varit värre (Curtis et al., 2014). En del av kvinnorna upplevde inte 
sjukdom utanför behandlingar, för då mådde de fysiskt bra (Curtis et al., 2009; Kwok & White, 2011; 
Hébert et al., 2016). Behandlingarna orsakade även psykisk smärta (Sarenmalm et al., 2009; McCann, 
Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010; Kwok & White, 2011; Curtis et al., 2014). Andra 
kvinnor upplevde att de fick ta en dag i taget (Coyne & Borbasi, 2009). Tröttheten som kom med 
behandlingarna gjorde det svårt att orka med både vardagen, arbetet och cancerbehandlingarna 
(Sarenmalm et al., 2009; Drageset et al., 2011; Wong et al., 2011; Miller, 2015). Biverkningarna kunde 
liknas vid en ond cirkel, där biverkningar gav upphov till fler som i sin tur förstärkte de gamla 
(Sarenmalm et al., 2009; McCann et al., 2010), vilket resulterade i att en del kvinnor övervägde att 
avsluta sina behandlingar (McCann et al., 2010). Flera äldre kvinnor såg biverkningarna som en del av 
livet eller kopplade ihop dem med andra problem. Kvinnorna upplevde andra vardagsproblem som 
mer krävande än biverkningarna (Loerzel & Aroian, 2012). Rädsla för recidiv bröstcancer drev en del 
kvinnor att ta en aggressivare behandling, trots bröstcancern hade upptäckts i god tid (Miller, 2015; 
Williams & Jeanetta, 2016).  
 

Att få en ny identitet 

Behandlingen hotade kvinnornas identitet (Landmark et al., 2008; Sarensmalm et al., 2009; Elmir et 
al., 2010; McCann et al., 2010; Wong et al., 2011; Miller, 2015). Eftersom biverkningarna kunde 
inverka negativt på självförtroendet (Landmark et al., 2008; McCann et al., 2010; Miller, 2015; 
Williams & Jeanetta, 2016) och hälsan (Landmark et al., 2008; McCann et al., 2010; Wong et al., 
2011; Miller, 2015). Identiteten hotades också för att kvinnorna upplevde att behandlingarna 
påverkade deras kvinnlighet negativt (Coyne & Borbasi, 2009; Sarenmalm et al., 2009; Elmir et al., 
2010; McCann et al., 2010; Drageset et al., 2011; Curtis et al., 2014; Miller, 2015). Mastektomi kunde 
innebära en livsförändring med både känslosamma, sociala och fysiska förändringar (Landmark et al., 
2008; Elmir et al., 2010), men för de kvinnor vars fokus enbart var att överleva ansågs det acceptabelt 
att förlora brösten (Drageset et al., 2011). En australiensk studie visade att kvinnor med uppväxt i en 
kinesisk kultur hade en annan uppfattning om bröstens betydelse, då brösten inte ansågs nödvändiga 
för att känna sig kvinnliga och attraktiva (Kwok & White, 2011). Andra kvinnor upplevde att de 
förlorat brösten, trots att det inte genomförts mastektomi, då undersökningarna tagit ifrån dem 
bröstens sensuella betydelse (Hébert et al., 2016). Eftersom förändringar i utseende kunde påverka 
kvinnornas upplevelse av bröstcancern (McCann et al., 2010; Williams & Jeanetta, 2016) och inverka 
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på resten av livet, upplevde kvinnorna det viktigt att få diskutera den kosmetiska delen av 
behandlingen med vårdpersonalen (Miller, 2015). 
 

Rädsla för relationsproblem 

Kvinnor kunde uppleva oro och rädsla över hur biverkningarna skulle inverka på deras relationer med 
andra människor (Sarenmalm et al., 2009; Elmir et al., 2010; McCann et al., 2010; Corney, 
Puthussery & Swinglehurst, 2014; Curtis et al., 2014). Kvinnorna kunde även känna oro inför hur 
behandlingen skulle påverka deras parrelation (Landmark et al., 2008; Sarenmalm et al., 2009; Elmir 
et al., 2010; McCann et al., 2010; Drageset et al., 2011; Curtis et al., 2014; Miller, 2015). Bland annat 
för att kvinnorna upplevde att den sexuella hälsan påverkats negativt av biverkningar, som minskat 
sexuellt intresse (Sarenmalm et al., 2009). Rädslan för att inte längre vara attraktiv drev en kvinna till 
att söka upp sexuellt umgänge och det var först då hon upplevde att hon kunde acceptera 
kroppsförändringarna (McCann et al., 2010). Biverkningarna tvingade en del unga kvinnor att ta 
beslut som de eventuellt inte var redo att ta, som exempelvis om de ville få barn i framtiden (Corney et 
al., 2014; Miller; 2015). 
 

Att få konsekvenser i vardagen 

Behov av stöd och information 

För att klara av de påfrestningar som bröstcancer innebar, upplevde de flesta kvinnorna att de 
behövde stöd under behandlingen (Landmark et al., 2008; Elmir et al., 2010; Dickerson et al., 2011; 
Drageset et al., 2011; Wong et al., 2011; Corney et al., 2014; Curtis et al., 2014; Hébert et al., 2016; 
Williams & Jeanetta, 2016). Att vara utan stöd kunde leda till upplevelse av sårbarhet, extra oro samt 
känsla av ensamhet (Coyne & Borbasi, 2009; Corney et al., 2014). Även om familjens stöd fanns där 
kunde familjemedlemmarna ha en negativ inverkan på kvinnans upplevelse och hantering av sin 
bröstcancer (Horgan et al., 2011; Loerzel & Aroian, 2012; Corney et al., 2014). Exempelvis var det inte 
samma sak att ha stöd från föräldrar, vilket kunde förminska rollen av att vara vuxen, som en 
eventuell partners stöd (Corney et al., 2014). 
 
Kvinnorna kunde uppleva stöd från vänner och sociala stödgrupper, men stödet kunde också resultera 
i att kvinnorna kände sig ensamma i sin bröstcancer och öka deras lidande om stödet inte gavs på det 
sätt som kvinnorna behövde (Dickerson et al., 2011; Curtis et al, 2014; Williams & Jeanetta, 2016). 
Några kvinnor kände behov av att kunna klara sin bröstcancer på egen hand (Coyne & Borbasi, 2009; 
Elmir et al., 2010; Dickerson et al., 2011). En kvinna däremot sa att hon aldrig kunnat hantera vad 
bröstcancern innebar om hon inte haft sin tro (Dickerson et al., 2011).  
 
Vidare hade vårdpersonalens agerande vid mötena en stor inverkan på hur kvinnorna upplevde sin 
sjukdom (Landmark et al., 2008; Elmir et al., 2010; Kwok & White, 2011; Wong et al., 2011; Corney et 
al., 2014). Det var främst det emotionella stödet som kvinnorna saknade i sin behandling (Landmark 
et al., 2008; Wong et al., 2011; Corney et al., 2014). En del singelkvinnor upplevde att viktiga frågor, 
som fertilitet och sexuell hälsa, inte togs på allvar av vårdpersonalen och det gav en känsla av 
personalen inte bekräftade deras problem (Corney et al., 2014). Även när det fanns stöd att få kunde 
kvinnorna finna det svårt att söka hjälpen, eftersom de var rädda för att störa i arbetet eller för att de 
fann det svårt att tala med en främling (Drageset et al., 2011). Det kunde också vara svårt att få stöd 
om det fanns kulturella skillnader och språkliga brister mellan kvinnan och vårdpersonalen (Kwok & 
White, 2011). Även hur vårdpersonalen gav informationen kunde inverka på kvinnornas upplevelse 
och hanterbarhet av sjukdomen (Landmark et al., 2008; Coyne & Borbasi, 2009; Sarenmalm et al., 
2009; Dickerson et al., 2011; Wong et al., 2011; Curtis et al., 2014). Mängden information påverkade 
kvinnorna olika; för mycket information kunde vara överväldigande (Dickerson et al., 2011; Wong et 
al., 2011) medan för lite information kunde ge upphov till oro (Landmark et al., 2008; Sarenmalm et 
al., 2009; Dickerson et al., 2011; Wong et al., 2011; Curtis et al., 2014). Det fanns även kvinnor som 
upplevde att informationsbehovet uppfylldes (Dickerson et al., 2011). 
 

Svårigheter i vardagen 

Tröttheten hade en stor inverkan på vardagen för en del kvinnor (Sarenmalm et al., 2009; Drageset et 
al., 2011; Wong et al., 2011; Miller, 2015) men vardagsarbetet kunde också motverka negativa 
upplevelser av bröstcancern så länge det var distraherande och inte krävande (Dickerson et al., 2011; 
William & Jeanetta, 2016). Bröstcancerbehandlingen kunde innebära kostnader, som krävde att 
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kvinnan arbetade under behandlingen (Elmir et al., 2010), medan kvinnor som enbart behövde 
fokusera på behandlingen upplevde större lycka och minskad stress (Williams & Jeanetta, 2016). 
 
Unga kvinnor fann det svårt att tillhöra gruppen som vanligtvis inte får bröstcancer (Miller, 2015). 
Upplevelsen av isolering och ensamhet kunde förstärkas om omgivningen hade svårt att se kvinnan i 
den sjuka rollen på grund av hennes ålder (Coyne & Borbasi, 2009; Miller, 2015). Ensamhet kunde 
också uppstå om familjmedlemmar inte hade någon kunskap att bidra med och om sociala umgängen 
inte längre gav positivt stöd (Miller, 2015). Även att vara helt utlämnad till vården kunde inge känsla 
av ensamhet (Sarenmalm et al., 2009). Kvinnorna kunde också välja ensamhet själva, för att 
biverkningarna gjorde dem sjuka (Sarenmalm et al., 2009) eller för att omgivningens reaktioner på 
biverkningarna gjorde att de sökte sig bort för att inte behövas ses som sjuk eller döende (Sarenmalm 
et al., 2009; McCann et al., 2010; Drageset et al., 2011; Curtis et al., 2014; Miller, 2015). Kvinnorna 
kunde också uppleva ensamhet eftersom de inte ville involvera familjen i behandlingen (Hébert et al., 
2016). Rädslan över att bröstcancern skulle påverka andra negativt gjorde att en del kvinnor valde att 
försöka dölja bröstcancerns konsekvenser (Hébert et al., 2016) och på så vis bevara sin beskyddande 
familjeroll (Curtis et al, 2009; Sarensmalm et al., 2009; Dickerson et al., 2011; Drageset et al., 2011).  
 

Att ha tankar om framtiden 

Förändrad livsbild och framtidssyn 

Under behandlingen fanns tankar om framtiden och döden (Landmark et al., 2008; Drageset et al., 
2011; Kwok & White, 2011). Kvinnorna kunde uppleva sorg över förlorade livsmöjligheter och 
framtidsplaner (Coyne & Borbasi, 2009; Sarenmalm et al., 2009; Miller, 2015). En del singelkvinnor 
fruktade att behandlingens biverkningar skulle inverka på deras framtida relationer och möjlighet till 
att bilda en familj (Corney et al., 2014). Andra singelkvinnor upplevde att framtida svårigheter samt 
risken för återfall gjorde det oansvarligt för dem att skaffa barn och därför valde de bort det (Corney et 
al., 2014). Unga kvinnor kunde uppleva att behandlingen tvingade dem till att fatta beslut om 
framtiden som de inte var mogna för eller redo att ta. De kände att livet precis hade börjat (Miller, 
2015). Oron inför framtiden inkluderade även en oro om vad som skulle hända med familjen om 
kvinnan inte blev botad (Sarensmalm et al., 2009; Drageset et al., 2011; Kwok & White, 2011).  
 
Kvinnor upplevde att hälsan kom tillbaka vid behandlingen slut (Coyne & Borbasi, 2009; Hébert et al., 
2016); antingen när tumören plockades bort (Hébert et al., 2016) eller när håret kom tillbaka (Coyne 
& Borbasi, 2009). Att få behålla brösten kunde ge glädje men även en rädsla för recidiv bröstcancer 
(Drageset et al., 2011). Rädslan för återfall fanns ofta där (Elmir et al., 2010; Kwok & White, 2011; 
Loerzel & Aroian, 2012; Miller, 2015; Hébert et al., 2016), vilket kunde göra att kvinnorna kopplade 
ihop alla hälsoproblem som symtom på återfall (Kwok & White, 2011; Miller, 2015). Andra kvinnor var 
däremot mer villiga till att koppla ihop konsekvenser av behandlingen med andra problem de hade i 
vardagen (Loerzel & Aroian, 2012). Tydliga kopplingar till bröstcancern, som uppföljande 
mammografi, kunde skapa oro hos vissa kvinnor. Andra kvinnor upplevde inte oro då motgångar i 
livet var förväntat eller för att kvinnorna upplevde en styrka över att ha besegrat cancern tidigare 
(Loerzel & Aroian, 2012). På motsvarande sätt övervann vissa kines-australienska kvinnor rädslan för 
återfall. Deras livssyn ansåg att det som sker, det sker och är inget som kan påverkas (Kwok & White, 
2011). 
 
Bland de kvinnor med recidiv bröstcancer var dödsångest vanligt och inkluderade inte bara en rädsla 
för att dö utan även en rädsla för att processen fram till dödsögonblicket skulle innebära ett lidande 
(Sarensmalm et al., 2009). Biverkningar gjorde att en del kvinnor gav upp kampen mot bröstcancern. 
Alla kvinnorna uppfattande nu bröstcancern som en kronisk sjukdom, men hur kvinnorna såg på 
besvären varierade. Några såg återfallet som ett lidande, andra som ett funktionshinder medan några 
såg det som en förlust mot bröstcancern. Flera kvinnor med recidiv bröstcancer upplevde att det var 
viktigt att känna hopp; hopp om att överleva eller om att få mer tid (Sarensmalm et al., 2009).  
 
För en del kvinnor innebar behandlingens slut att förträngda känslor kunde komma ut och först nu 
upplevde kvinnorna att de kunde reflektera över hur bröstcancern påverkat dem (Landmark et al., 
2008). Flera kvinnor välkomnade möjligheten att kunna återgå till det normala och fokusera på 
framtiden (Curtis et al., 2014) medan andra upplevde det som en chock att sluta med behandlingen 
(Hébert et al., 2016). Det gav en rädsla att behöva vänta och se om behandlingen hade fungerat 
(Miller, 2015). Därför önskade både unga och äldre kvinnor att de hade haft någon att vända sig till 
efter att behandlingarna var över (Landmark et al., 2008; Wong et al., 2011). Trots att det tog lång tid 
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innan saker börjades kännas normalt igen upplevde en del kvinnor processen som positiv, för livet 
hade inte tagit slut i samband med cancerbeskedet (Coyne & Borbasi, 2009).  
 
Kvinnorna upplevde både positiva och negativa effekter av bröstcancerprocessen (Kwok & White, 
2011; Curtis et al., 2014). Det sågs som negativt att biverkningarna kunde pågå längre än förväntat, 
exempelvis tog det lång tid att få tillbaka styrkan och energin (Landmark et al, 2008). Det kunde 
också vara svårt att lämna sjukdomen bakom sig när vissa behandlingar varade livet ut och kunde 
agera som en påminnelse om bröstcancern (McCann et al., 2010). Kvinnor som levde med en recidiv 
eller metastaserande bröstcancer såg det som en förlängd väntetid, som att resten av livet handlade 
om att vänta på kontroller och återbesök. Emellertid kunde en del kvinnor uppskatta vad de fått i livet 
hittills och de upplevde inte utanförskap för de kunde se sjukdomen som en del av livet (Sarenmalm et 
al., 2009). Kvinnorna som inte hade kunnat acceptera sjukdomen helt ut var oftast de som hade det 
svårt att se något positivt med erfarenheten (Horgan et al., 2011). Andra kvinnor såg bröstcancern i ett 
positivt ljus för sjukdomen hade gett möjlighet till vila och reflektion (Curtis et al., 2014), som 
resulterade i ett nytt livsperspektiv med andra prioriteringar (Landmark et al., 2008; Drageset et al., 
2011; Horgan et al., 2011; Curtis et al., 2014; Miller, 2015; Hébert et al., 2016). Sjukdomen hade fått 
flera kvinnor att inse och uppskatta hur dyrbart livet är samt att det är viktigt att uppskatta varje dag 
och inte ta saker för givna (Coyne & Borbasi, 2009; Sarenmalm et al., 2009; Drageset et al., 2011; 
Kwok & White, 2011; Hébert et al., 2016; Williams & Jeanetta, 2016). Flera kvinnor la nu mer fokus på 
egna och familjens behov, än på omgivningens eventuella krav (Sarenemalm et al., 2009; Drageset et 
al., 2011; Horgan et al., 2011; Curtis et al., 2014), vilket kunde leda till att kvinnorna inte längre kände 
sig hemma i vissa sociala sammanhang (Miller, 2015) eller var mer noggranna med vilka de 
spenderade sin tid med (Drageset et al., 2011).  
 
En annan positiv aspekt av bröstcancern var att flera kvinnor upplevde en ökad förmåga till att känna 
sympati, empati och en vilja till att hjälpa andra i liknande situationer (Drageset et al., 2011; Horgan 
et al., 2011; Kwok & White, 2011; Hébert et al., 2016; Williams & Jeanetta, 2016), medan andra 
kvinnor kände sympati men vill inte ägna sitt liv till att hjälpa andra då det innebar en påminnelse av 
sjukdomen (Williams & Jeanetta, 2016).  
 

Att vara en canceröverlevare 

Den nya identiteten som canceröverlevare stämde inte in på alla kvinnor. Vissa kvinnor upplevde att 
det var omgivningen som gav dem rollen samt att rollen kändes overklig och gjorde dem obekväma 
(Miller, 2015). Kvinnorna såg sig inte som modiga eftersom det var vårdpersonalen som besegrat 
sjukdomen (Horgan et al., 2011). Andra kvinnor såg sig som modiga, för de hade klarat av 
sjukdomsprocessen (Horgan et al., 2011; Hébert et al., 2016). Däremot kunde det behövas input från 
omgivningen för att inse det (Horgan et al., 2011). Kvinnor med recidiv bröstcancer kunde se sig som 
överlevare, trots att de fick börja om med behandlingarna (Sarenmalm et al., 2009).  
 
En del av kvinnorna hade förlorat sin tilltro till sin kropp, då sjukdomen gett dem en ny fysisk 
identitet samt att de insjuknat trots en hälsosam livsstil (Miller, 2015). Andra kvinnor upplevde att de 
kunde beskydda sin hälsa, för att de lyckats besegra bröstcancern (Curtis et al., 2014). En del kvinnor 
hade svårt att se sig som friska på grund av risken för recidiv bröstcancer samt att vissa delar av 
behandlingen kunde pågå livet ut (McCann et al., 2010).  
 
Trots alla fysiska och emotionella problem upplevde flera kvinnor att bröstcancerprocessen gjort dem 
starkare som individer (Sarenmalm et al., 2009; Elmir et al., 2010, Drageset et al., 2011; Curtis et al., 
2014; Hébert et al., 2016), men för en del kvinnor inträffade det först efter att de accepterat 
erfarenheten (Horgan et al., 2011). En del av kvinnorna upplevde att processen hittills hade resulterat 
i personlig utveckling och en förbättrad syn på livet (Sarenmalm et al., 2009), som ökat 
självförtroende samt ökad förmåga att nå mål och uppfylla behov (Horgan et al., 2011).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Design 

Artiklar med en kvalitativ ansats valdes för att ge ett brett resultat av upplevelser och en djupare 
förståelse av kvinnornas upplevelse (Segesten, 2012). Litteraturöversiktens resultat innefattade en 
stor variation av upplevelser, vilket tyder på att det var rätt metod att välja kvalitativa artiklar. 

 

Urval och datainsamling 

Resultatet bygger på 16 artiklar som fokuserade på olika faser i bröstcancerprocessen. Genom att inte 
bestämma en specifik tidpunkt i bröstcancerbehandlingen kunde artiklarnas resultat ge inblick i hur 
kvinnornas upplevelse av bröstcancer förändrades med tiden och även hur bröstcancern påverkade 
livet när behandlingarna var över. Det inkluderades också en studie med kvinnor som hade recidiv 
bröstcancer, eftersom studien uppfyllde kriterierna och gav svar på syftet. Det valdes ingen specifik 
åldergrupp att fokusera på, eftersom begränsningen skulle försvåra sökningen. Studierna hade olika 
ålderspann och en del studier uppgav ålder vid diagnosen medan andra vid intervjutillfället. Genom 
att välja artiklar publicerade 2007 och framåt minskades antalet artiklar och gav nyare forskning i 
ämnet. Därför kan äldre relevanta artiklar, som motsade de utvalda artiklarna, eventuellt inte kommit 
fram i sökningen. Ett motargument är att ingen av resultatets artiklar hade ett självklart svar på hur 
kvinnor upplevde bröstcancern, utan det varierade även i de enskilda artiklarnas resultat. 
 
För att få fram fler artiklar som beskrev upplevelsen av bröstcancer valdes perspectiv* och 
perception* utöver experienc*. För att öka chansen till att få fram fler kvalitativa artiklar användes, 
utöver qualitative, kvalitativa metoder exempelvis focus group* som sökord. Ett sökord som kan 
försämrat sökningen av artiklar var "breast cancer diagnos*" då studier kan ha valt att utesluta orden 
diagnos och diagnoser i arbetet och därmed kom inte de artiklarna fram i sökningen. Vid 
litteratursökningen uppsöktes hjälp av bibliotekarie, vilket ökar sannolikheten för att sökorden var 
relevanta och att sökprocessen gått rätt till, då bibliotekarier besitter den kunskapen (Östlundh, 
2012). 
 
För att öka sannolikheten till att kvinnorna haft samma förutsättning inom sjukvården och att 
samhällets syn på bröstcancer varit likvärdig så valdes artiklar från Västeuropa, USA, Kanada och 
Australien. Detta för att höja överförbarheten i litteraturöversikten. Det gjorde det även lättare att 
jämföra kvinnornas upplevelser när det inte fanns för många faktorer som kunde inverka på 
resultatet. Det valdes att ta med en studie gjord av Kwok och White (2011) där kines-australienska 
kvinnor beskrev sin upplevelse av bröstcancer, eftersom artikeln uppfyllde kriterierna och syfte samt 
för att det gav en fin vinkel på att kulturskillnader inom ett land kunde påverka upplevelsen. 
 
Review-artiklar exkluderades i resultatet, för det fanns risk för att författarna byggt upp resultatet 
med artiklar som gav tyngd till deras synsätt (Polit & Beck, 2012). Peer reviewed artiklar, valdes för 
öka det vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricson, 2012). För sex av artiklarna var det oklart om 
de var vetenskapligt granskade, men genom att granska tidsskrifterna som publicerat artiklarna, samt 
i ett fall kontakta artikelförfattaren, framkom det att artiklarna var peer reviewed. 
 
De flesta artiklarna fanns i mer än en databas och därför kan det varit relevant att göra sökningar i 
någon ytterligare databas eller använt andra sökord i de olika databaser för att få fram fler artiklar. 
Eftersom ett stort antal artiklar uppnådde kriterierna samt godkändes i kvalitetsgranskningen valdes 
det att inte genomföra manuella sökningar i Google Scholar, som först var tanken, vilket kan ha 
resulterat i att relevanta vetenskapliga artiklar inte togs med i litteraturöversikten. Eftersom 
litteratursökningen genomfördes i flera databaser med omvårdnadsfokus stärker det 
litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2012). 
 
Litteraturöversiktens resultat kan inte generaliseras eftersom det inte kan antas att alla kvinnor i de 
västerländska länderna har identiska upplevelser. Dels för att det kan finnas kulturella samhällen 
inom landet som påverkar upplevelsen samt att sjukvården inte behöver vara lika tillgänglig på grund 
av olika försäkringssystem. Eftersom litteraturöversiktens urval är relativt litet samt att de enskilda 
artiklarnas resultat inte hade ett självklart svar på hur kvinnor upplever bröstcancer bidrar det också 
till att inga generella slutsatser kan dras. 
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Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes utefter Fribergs femstegsmodell, vilket gav en tydlig struktur på hur 
analysen av materialet skulle genomföras. Modellen gjorde att det under analysprocessen var enkelt 
att dra skillnader och likheter mellan artiklarnas resultat, samtidigt som litteraturöversiktens syfte 
inte frångicks. En svårighet var att det krävdes en sekundär analysprocess där resultatet 
komprimerades ytterligare för att få ner materialet i färre antal teman och subteman. 
 
Vid litteraturöversikter finns risken med feltolkningar av artiklarna på grund av bristande 
språkkunskaper hos studenten när det kommer till vetenskapliga artiklar (Kjellström, 2012). För att 
minska risken för feltolkningar lästes abstrakten även hos de artiklar med titlar där det var oklart vad 
rubriken innebar samt att abstrakt och artiklarnas resultat först lästes enskilt för att därefter 
diskuteras gemensamt. Eftersom ett stort antal artiklar skulle kvalitetsgranskas valdes det att dela upp 
arbetet. För att undvika att artiklar valdes bort på grund av okunskap beslutades att artiklar som 
godkändes eller fanns osäkerhet om skulle läsas gemensamt, men trots det kan relevanta artiklar 
exkluderats vid den primära kvalitetsgranskningen. 
 
Artiklarnas kvalité varierade men majoriteten uppnådde alla punkter i 
kvalitetsgranskningsprotokollet, se (Bilaga 3), däremot går det alltid att diskutera de enskilda 
artiklarnas metod och urval. Artiklarnas relevans varierade också. En del artiklar bidrog med många 
olika infallsvinklar på upplevelser medan andra med färre. Få infallsvinklar behövde inte innebära 
sämre kvalité på innehåll utan artikelns resultat kunde ge en annan vinkling på upplevelsen och 
eventuellt motsäga flera andra artiklar. 
 

Forskningsetiska övervägande 

Alla artiklar hade ett etiskt godkännande, där några artiklar gick djupare in i sin beskrivning av etiska 
övervägande. För att inkluderas i resultatet krävdes endast ett etiskt godkännande, vilket kan ha 
resulterat i att studier med inte lika stort etisk övervägande togs med i resultatet.  
 
Genom att läsa artiklarna enskilt och därefter diskutera analysen gemensamt minskades riskerna med 
att förförståelsen skulle påverka dataanalysen och resultatet (Henricson, 2012; Priebe & Landström, 
2012) och därmed litteraturöversiktens kvalité (Priebe & Landström, 2012). Eftersom det 
genomfördes grupphandledning och enskild handledning, kan det ha motverkat förförståelsens 
inverkan på analysen genom att en extra bedömning förekommit. Grupphandledningen stärker både 
trovärdigheten och pålitligheten av analysen (Henricson, 2012). Det finns emellertid fortfarande risk 
att förförståelsen kan ha inverkat negativt på pålitligheten av litteraturöversikten, eftersom det inte 
går att utesluta att förförståelsen har haft en påverkan på analysen och resultatet (Henricson, 2012). 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer. 
Analysen resulterade i fyra teman; Att få en bröstcancerdiagnos, Att få konsekvenser av 
behandlingar, Att få konsekvenser i vardagen samt Att ha tankar om framtiden. 
 

Att få en bröstcancerdiagnos 

Kvinnornas upplevelse varierade beroende på var de var i sin behandling, men även var de befann sig i 
livet när de fick diagnosen, vilket också överensstämmer med Cullbergs krisfasmodell (Cullberg, 
2006). Diagnosbeskedet gav upphov till varierande starka känslor, varav en del av studierna beskrev 
som en chock. Kvinnorna uppgav att de hade svårt att ta in informationen och det kunde leda till 
missförstånd, vilket även Cullberg (2006) och Wettergren (2007) påvisar i sin diskussion om chock 
och cancerbesked. Det kan därför vara viktigt att som vårdpersonal tänka på hur information läggs 
fram och följa upp vårdtagare några dagar efter beskedet. Eftersom det är viktigt att bemöta känslorna 
och inte enbart fokusera på det medicinska. Flera kvinnor upplevde rädsla för diagnosen och för att 
lida, vilket kändes som ett hot mot deras tillvaro. Om inte rätt stöd ges under krisen anser Chase 
(2013) att det kan resultera i emotionella, sociala och psykologiska problem, vilket Cullberg (2006) 
skriver kan sluta med ett kroniskt lidande.  
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En del kvinnor kunde påverkas negativt av väntetiden inför operationen, vilket kan vara relaterat till 
vilket informationsbehov kvinnorna hade och huruvida det uppfylldes. Därför är det viktigt att vården 
är tydliga med vilka stödfunktioner som finns, som exempelvis kontaktperson och vart kvinnan kan 
vända sig för att få svar på frågor. Emellertid kom det fram i resultatet att kvinnor kunde ha 
svårigheter att söka upp hjälp, bland annat för att de upplevde det svårt att prata med en främling. 
Stödbehovet kan eventuellt uppfyllas med hjälp av teamarbete, där flera olika yrkesroller är 
inblandade i vården från början. Om kvinnan presenteras för vårdteamet i början av 
bröstcancerprocessen kanske det kan bidra till att det blir lättare att uppsöka hjälp. En australiensk 
studie, baserad på en tvärsnittsundersökning med 902 deltagare, kom fram till att det kan finnas 
ouppfyllda behov, främst psykologiska, men att behoven kan minska om kvinnan får stöd av en 
sjuksköterska specialiserad inom bröstvård (breast care nurse). Sjuksköterskan erbjöd stöd och 
information, vilket även bidrog till att kvinnornas tilltro till sin egna förmåga ökade (Ahern, Gardner 
& Courtney, 2016).  
 

Att få konsekvenser av behandlingen 

Upplevelsen av behandlingen och biverkningarna påverkade kvinnorna olika, men de biverkningar 
som oftast diskuterades var förlust av hår och bröst. Biverkningar sågs inte enbart som en fysisk 
förändring utan även som ett hot mot deras identitet, kvinnlighet och relationer. Därför kan det vara 
relevant för vårdpersonal att diskutera den kosmetiska delen av behandlingen för att öka chansen till 
att kvinnorna får den information och stöd de behöver för att kunna hantera situationen. En av 
artiklarna som bygger upp resultatet (Kwok & White, 2011) antydde att det kan finnas kulturella 
skillnader som går emot landets norm. Därför är det också viktigt att vårdpersonal inte antar att alla 
kvinnor har samma syn på kroppsidealet för att kunna erbjuda rätt omvårdnad, vilket kan kräva 
personcentrerad omvårdnad. 
 

Att få konsekvenser i vardagen 

Familj och vänner var ett viktigt stöd men som även kunde inverka negativt på kvinnornas upplevelse 
och bearbetning av sin bröstcancer. Det kan därför vara relevant för vårdpersonal att fråga hur 
kvinnorna upplever att de hanterar sin bröstcancer och hur sjukdomen inverkar på vardagen. Bland 
annat för att kvinnorna inte ska använda sig av en copingsstrategi, som inte ger det stöd kvinnorna 
behöver, men även för att det kan vara skadligt om en strategi pågår för länge (Cullberg, 2006; 
Hellbom,2007). Det kan också vara relevant för vårdpersonal att ta reda på hur familjemedlemmar 
hanterar situationen för att kunna erbjuda stöd till dem och på så vis kunna hjälpa kvinnan. När det 
kom till kvinnornas rädslor, innefattade det inte bara tankar om hur bröstcancern skulle inverka på 
dem själva utan även på deras familjer. Därför kan det ur ett omvårdnadsperspektiv vara värt att 
överväga erbjuda stöd till familjen, då risken finns att kvinnan prioriterar familjens hälsa över sin 
egen. En studie, som utvärderade effekten av ett familjefokuserat stödprogram för kvinnor med 
recidiv bröstcancer, kom fram till att om stödet var anpassat efter familjens behov kunde det minska 
effekten som bröstcancern hade på familjelivet. Stödet kunde främja till öppen kommunikation som 
därmed kunde minska spänningar mellan familjemedlemmar och öka förståelsen (Northouse et al., 
2002). 
 
Att anpassa bemötandet och vården efter ålder och i vilken fas i livet kvinnorna befinner sig i kan vara 
viktigt i omvårdnad. Yngre kvinnor kunde uppleva större svårigheter att anpassa sitt liv utefter 
bröstcancern, eftersom det kunde vara svårt att se sig i den sjuka rollen, men även för att omgivningen 
kunde göra det svårt för kvinnorna att anpassa sig. Äldre kvinnor kunde däremot behöva mer hjälp 
med hur bröstcancern påverkade familjemedlemmar då resultatet tyder på att äldre har lättare att 
acceptera biverkningar och konsekvenser än yngre kvinnor. Skillnaden kan eventuellt bero på att 
äldre befinner sig i en annan fas i livet där sjukdomar och problem är en vardag eller för att de 
eventuellt har växt upp i en annan tid där problem i livet var något som skulle accepteras och inte 
klagas över. För att veta vad skillnaderna beror på och hur omvårdnaden eventuellt ska anpassas 
krävs mer forskning i ämnet. Däremot kan det diskuteras om kvinnorna lättare skulle kunna anpassa 
sig till sin nya situation om de fick stöd från vården utöver behandlingarna. I en studie, där de 
utvärderade effektiviteten av det stöd som kvinnor fick av en breast cancer care navigator kom det 
fram att stressen och förvirringen kunde reduceras när det fanns en person som kunde vägleda 
kvinnorna genom processen. Att ha en vägledare bidrog även till att de flesta kvinnorna upplevde att 
de fick det emotionella stödet de behövde (Trevillion, Singh-Carlsson, Wong & Sherriff, 2015). 
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Att ha tankar om framtiden 

Bröstcancerdiagnosen kunde ge en känsla av att förlora livsmöjligheter, men vilka livsmöjligheter som 
hotades varierade efter ålder och var kvinnan befann sig i livet. Sjukdomen gav också en rädsla för 
döden och om familjemedlemmar skulle kunna hantera ett dödsfall. Vårdpersonal kan eventuellt 
hjälpa kvinnan med hennes oro inför framtiden, om de använder sig av ett personcentrerat arbetssätt, 
men det kan vara svårt att motverka rädslan för att dö då vårdpersonal kan ha svårt att förstå känslan 
fullt ut. Behandlingens slut gav både positiva och negativa känslor. Ur ett omvårdnadsperspektiv kan 
det vara värt att tänka på, eftersom resultatet visade att det kunde vara svårt att återgå till det normala 
livet om det fanns en rädsla för att bröstcancern skulle komma tillbaka. Det kan därför vara relevant 
med uppföljning som omfattar mer än efterkontroller eller hänvisa kvinnorna vidare till stödgrupper 
som kan hjälpa dem att anpassa sig till sin nya tillvaro. För i resultatet framkom det att 
efterkontroller, som mammografi, kunde förstärka negativa känslor samt att flera kvinnor uppgav att 
de hade önskat att det fanns en specifik vårdkontakt som kunde fungerat som ett ankare när de 
försökte återgå till en normal vardag. En studie, som fokuserade på bröstcanceröverlevares upplevelse 
efter avslutad behandling, bekräftar att en del kvinnor kan behöva stöd under tiden de anpassar sig 
från att vara patient till överlevare. Kvinnorna kändes sig övergivna av vården. Studien kom även fram 
till att stödbehovet var varierande och komplext, där varje individ behövde anpassat stöd (Matthews & 
Semper, 2017). Det kan därför även vara värt att överväga att handleda sociala stödgrupper för att 
hjälpa kvinnan att kunna anpassa sig till livet efter behandlingarna. För en studie, där 
patientcentrerade stödgruppers effekt studerades, visade att stödgrupper kunde göra det möjligt för 
kvinnorna att dela erfarenheter, fokusera på emotionella behov och ha öppna diskussioner om återfall 
samt att det gav ökat självförtroende om att avsluta behandlingarna. Däremot minskade inte stödet 
ångesten inför sjukhusbesök (Thompson et al., 2014). Stödgrupper behöver inte fungera som ett bra 
stöd för alla kvinnor, eftersom litteraturöversikten visar att en del kvinnor upplevde sociala 
stödgrupper som negativa för deras hantering av bröstcancern. 
 
Ett annat intressant perspektiv som framkom i litteraturöversikten var att kvinnorna upplevde både 
positiva och negativa konsekvenser av sin bröstcancer, vilket även bekräftas av Matthews och Semper 
(2017). Skillnaderna kan eventuellt bero på i vilken fas kvinnorna befann sig i när respektive studie 
genomfördes (Cullberg, 2006). De kvinnor som upplevde att bröstcancern bidragit med positiva 
konsekvenser kan enligt Cullberg (2006) befinna sig i nyorienteringsfasen, medan kvinnor som inte 
kunde se några positiva konsekvenser kanske fortfarande befann sig i bearbetningsfasen eller 
eventuellt i reaktionsfasen. Kvinnor som uppgav att det varit svårt att acceptera bröstcancern kanske 
inte hade klarat av att lämna reaktionsfasen för att copingsstrategier, som förnekelse, höll dem 
tillbaka. Eftersom kvinnorna fortfarande påverkades av sin sjukdom efter att behandlingarna var över, 
kan det vara relevant ur ett omvårdnadsperspektiv att sätta sig in i hur kvinnorna bearbetar 
bröstcancern och behandlingarna. För att därefter kunna erbjuda hjälp till de kvinnorna som inte 
klarade av att bearbeta bröstcancern under behandlingen och då minska risken för negativa 
konsekvenser i framtiden. 
 

Slutsatser 

Litteraturöversiktens resultat kan inte generaliseras, men utifrån resultatet kan vissa tendenser ses. 
Kvinnorna hade olika upplevelser beroende på var de befann sig i bröstcancerprocessen och det fanns 
inget specifikt svar på hur en kvinna i en viss ålder eller i en viss fas i livet skulle uppleva sin 
bröstcancer. Det är därför viktigt att vårdpersonal anpassar vården efter situationen kvinnan just 
befinner sig i, men även hur livet var innan och hur kvinnan vill att livet ska se ut i framtiden. Vidare 
framkom det att det är viktigt att det finns forum dit kvinnor kan söka sig till för att få hjälp under alla 
steg i processen. Omvårdnaden ska vara personcentrerad för att kunna möta kvinnornas olika behov, 
men bör också vara familjefokuserad. Kvinnornas upplevelse av bröstcancern och behandlingen 
kunde påverkas av familjemedlemmarnas upplevelse och åsikter samt att kvinnans ansvar i hemmet 
inverkade på hur hon upplevde hanterbarheten i situationen. Bröstcancerdiagnosen skapade även stor 
rädsla och förvirring och därför kan det vara av stor vikt att sjukvården ger tydlig information till de 
drabbade för att skapa trygghet och lugn, men att informationsmängden anpassas för varje kvinna. 
Det kan också vara relevant med vårdteam för då vet kvinnan vart hon ska vända sig för att få specifik 
hjälp och kvinnan kan själv söka upp vården på sina egna villkor. Teamarbete kan även ge fler 
infallsvinklar, vilket kan behövas när bröstcancern gav både fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
upplevelser.  
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Kliniska implikationer 
Resultatet kan användas för att ge en ökad förståelse om hur kvinnor upplever sin bröstcancer. 
Eftersom kvinnans upplevelser innefattar mycket mer än det medicinska kan det vara relevant för 
sjukvården att arbeta mer personcentrerat för att kunna förstå upplevelsen av bröstcancer hos 
individen och därmed kunna erbjuda den omvårdnad som behövs. I litteraturöversikten framkom det 
att kvinnornas upplevelse och hantering av bröstcancern även kunde påverkas av hur 
familjemedlemmar hanterade situationen. Därför kan det vara relevant för sjukvården att överväga 
familjefokuserad omvårdnad för att på så vis främja kvinnans vård. 
 

Framtida forskning 
I resultatet framkom det att det kan finnas skillnader i hur yngre och äldre kvinnor upplever att 
drabbas av bröstcancer. Det skulle vara intressant att göra vidare forskning i ämnet. Dels för att 
bekräfta att skillnaderna finns, men även för att få fram varför skillnaderna uppstår och därmed 
kunna anpassa vården för att kunna bemöta patientgrupperna bättre. 
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kvalitetsgranskningen. 

Curtis, R., 
Groarke, A., 
McSharry, J., & 
Kerin, M. 
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Syftet med studien var 
att undersöka 
upplevelsen av stress hos 
irländska kvinnor med 
bröstcancer med hjälp av 
stress-coping-modellen. 

Kvalitativ design. Dagböcker 
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nydiagnostiserade 
bröstcancer, analyserades 
med hjälp av tematisk analys. 
Studien nådde datamättnad 
efter 30 dagböcker. 

Att få en bröstcancerdiagnos sågs antingen 
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bröstcancern. Trots negativa konsekvenser av 
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& Lally, R. M. 
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gemensamma betydelser, 
delade erfarenheterna 
och praxis för socialt 
stöd för kvinnor från 
bröstcancerdiagnosen till 
att behandlingen 
påbörjades. 
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sekundär analys av textdata 
erhållen från en tidigare 
kvalitativ studie där 
Grounded theory genomförts. 
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ålder 37-87 år, med en 
medelålder på 57,2 år. 
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kontrollera informationsflödet kunde 
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vårdande roll. 
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kvalitetsgranskningen. 
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Lindstrøm, T. 
C., Giske, T., & 
Underlid, K. 
(2011). Norge. 
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att beskriva kvinnors 
erfarenheter av att få en 
bröstcancerdiagnos och 
vänta på sin första 
operation. 

25 kvinnor med nyligen 
diagnostiserad bröstcancer 
intervjuades individuellt 
dagen före operationen. 
Deltagarnas ålder varierande 
mellan 41-73, med 
medelålder 54 år. 

Kvinnorna upplevde det svårt att anpassa sig 
efter bröstcancern, eftersom de upplevdes sig 
inte sjuka. Väntan på operation upplevdes som 
lång och svår av vissa kvinnor, medan andra 
fann den bra för den gav möjlighet till 
förberedelse. Att informera anhöriga var en 
stor börda för de flesta kvinnorna och sociala 
nätverket kunde både ge och kräva stöd. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 

Elmir, R., 
Jackson, D., 
Beale, B., & 
Schmied, V. 
(2010). 
Australien. 

Syftet med studien var 
att få insikt i yngre 
kvinnors erfarenheter av 
att återhämta sig från 
bröstcancerrelaterad 
bröstkirurgi och bidra till 
kunskapsbasen för 
kliniker som praktiserar 
inom ämnet. 

En fenomenologisk kvalitativ 
design användes, där 
semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med fyra 
kvinnor i åldern 31-48år. 

Bröstcancern innebar fyra olika upplevelser; 
"Det omfattande mig helt och hållet", "Att vara 
överväldigad", "Leva av rädsla och osäkerhet" 
och "Hitta styrka inom sig själv". 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 

Hébert, M., 
Gallagher, F., & 
St-Cyr Tribble, 
D. (2016). 
Kanada. 

Syftet med studien var 
att utforska och utveckla 
en konceptuell ram för 
övergångsprocessen 
mellan uppfattningar av 
hälsotillstånd under 
bröstcancerprocessen. 

Grounded theory användes, 
där individuella 
semistrukturella intervjuer 
genomfördes med kvinnor i 
åldern 30-60 år vid 
diagnosen. 

Kvinnorna upplevde sig inte sjuka av 
bröstcancern, men genomgick fyra steg under 
bröstcancerprocessen. Reagerade först 
känslomässigt, därefter började de hantera 
situationen, konstruerade en ny identitet och 
reagerade på sociala föreställningar om 
bröstcancer. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 
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& Salmon, P. 
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Storbritannien
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Syftet var att beskriva 
processen med positiva 
psykologiska 
förändringar efter en 
bröstcancerdiagnos. 

Grounded theory användes, 
där intervjuer genomfördes 
med tjugo kvinnor i ålder 32-
75 år, med medelålder 53 år. 

De flesta kvinnor upplevde flera positiva 
förändringar som ett resultat av deras 
bröstcancer. Reflektion över lidandet ledde 
bland annat till förändrade prioriteringar i livet 
och ökad empati. Reflektion över hur de 
lyckats hantera sin sjukdom resulterade i ett 
ökat självförtroende och upplevelse av att vara 
modig. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 

Kwok, C., & 
White, K. 
(2011). 
Australien. 

Syftet med studien var 
att undersöka kines- 
australiensiska kvinnors 
uppfattningar av 
innebörden och 
upplevelsen av en 
bröstcancerdiagnos, 
behandling och 
copingmekanismer. 

Tre fokusgrupper 
genomfördes med 23 kines-
australienska kvinnor, på 
deras modersmål. Deltagarna 
hade en ålder mellan 40-69 
år och var diagnostiserade 
med bröstcancer. Efter 
transkription och 
översättning analyserades 
intervjudata genom 
innehållsanalys. 

Kulturspecifika värderingar, övertygelser och 
språkbarriärer spelade en betydande roll för att 
forma kvinnornas bröstcancerupplevelser och 
deras respons på diagnosen. Kvinnorna fann 
upplevelsen isolerande och störande. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 

Landmark, B. 
T., Bøhler, A., 
Loberg, K., & 
Wahl, A. K. 
(2008). Norge. 

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer upplever 
sina behov i ett 
hälsovårdssammanhang 

En grupp av sju kvinnor, i 
åldern 39-63 år, medelålder 
49,4 år, träffades sex gånger 
under en period av 10 veckor. 
Möten var ljudinspelade och 
data kodades och 
analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. 

Bröstcancern förändrade livssituationen och 
kvinnorna upplevde att deras förmåga till att 
hantera situationen var relaterat till deras 
behov av kunskap och psykosocialt stöd. 

Uppfyllde alla punkter 
kvalitetsgranskningen. 

Loerzel, V. W., 
& Aroian, K. 
(2012). USA 

Syftet med studien var 
att beskriva äldre 
kvinnors bekymmer efter 
genomgått en 
bröstcancersbehandling.  

Studien genomförde 
semistrukturerade intervjuer 
med 50 äldre 
bröstcanceröverlevare, i 
åldern 65-83 år, medelålder 
72,1 år. 

Äldre kvinnor upplevde behandlingsrelaterade 
biverkningar, men beskrev icke-
cancerrelaterade problem som ett större 
problem. Kvinnorna accepterade 
biverkningarna som en del av livet och oftast 
kopplades negativa biverkningar ifrån 
bröstcancern ihop med andra händelser i livet. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 



 

McCann, L., 
Illingworth, N., 
Wengström, Y., 
Hubbard, G., & 
Kearney, N. 
(2010). 
Skottland. 

Syftet var att utforska 
upplevelserna hos 
kvinnor med 
bröstcancer, inom det 
första året efter 
diagnosen. 

Kvalitativ longitudinell 
studie, där intervjuer 
genomfördes på tre 
tidspunkter inom det första 
året efter diagnos med tolv 
kvinnor med bröstcancer. 
Kvinnorna ingick i större 
cancerstudie, där totalt 66 
personer deltog, där åldern 
varierande mellan 31-85 år. 
Dataanalysen genomfördes 
med en beskrivande och 
tematisk metod. 

Kvinnorna fick en ny identitet genom att 
pendla mellan hälsa och sjukdom samt genom 
att anpassa sig till den nya vardagen. Genom 
acceptera att leva med bröstcancer kunde 
kvinnorna gå vidare. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 

Miller, L. E. 
(2015). USA. 

Syftet med studien var 
att beskriva källor till 
osäkerhet som upplevdes 
av kvinnor under 40 år 
som överlevt 
bröstcancer. 

Djupgående intervjuer 
genomfördes med 25 
bröstcanceröverlevare som 
var i åldrarna 26-39 år, 
medelåldern 34 år, vid 
diagnosen. 

Resultaten tyder på att unga kvinnor upplever 
unika källor till osäkerhet under 
bröstcancerprocessen och att 
kommunikationen kunde underlätta eller 
hindra hanteringen av osäkerheten. 

Uppfyllde sju av åtta 
punkter i 
kvalitetsgranskningens 
andra del. Uppfyllde 
inte punkt sex, dvs. det 
fördes ingen diskussion 
om kvalitetsbegrepp. 

Sarenmalm, E., 
Thorén-
Jönsson, A., 
Gaston-
Johansson, F., 
& Ohlén, J. 
(2009). Sverige 

Syftet med studien var 
att utforska de viktigaste 
problemen för 
postmenopausala 
kvinnor med recidiv 
bröstcancer och hur de 
hanterar sina situationer. 

Grounded theory. Data 
samlades in genom 40 
djupgående intervjuer med 
tjugo kvinnor diagnostiserade 
med återkommande 
bröstcancer. Deltagarnas 
ålder varierade mellan 55-81 
år. 

Resultatet beskrev kvinnornas upplevelse av 
att leva med vetskapen om att de kunde dö och 
hur de upplevde att behöva anpassa sig till att 
leva med en ihållande livshotande sjukdom. 
Kvinnorna såg bröstcancerns återkomst som 
en livsförändrande händelse som ledde till en 
personlig transition. Där de fick släppa taget 
om förluster och omvärdera viktiga 
värderingar. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 



 

Williams, F., & 
Jeanetta, S. C. 
(2016). USA 

Syftet var att förstå 
livserfarenheter hos 
kvinnor som har överlevt 
bröstcancer. 

Kvalitativ studie, där 
semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med 15 kvinnor 
som överlevt bröstcancer. 
Åldern på deltagarna 
varierade mellan 34-62 år vid 
diagnosen. 

Deltagarna beskrev bröstcancerdiagnosen och 
behandlingar som en stressfull resa, som 
krävde anpassning och förändringar. 
Deltagarnas levda erfarenheter påverkades av 
tre saker; faktorer från diagnos och 
behandlingar, relationer och stödsystem samt 
konsekvenser av att överleva. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 

Wong, J. J., 
D'Alimonte, L., 
Angus, J., 
Paszat, L., 
Soren, B., & 
Szumacher, E. 
(2011). 
Kanada. 

Syftet med studien var 
att undersöka 
informationsbehov och 
unika 
sjukdomsupplevelser hos 
äldre kvinnor med 
bröstcancer i ett tidigt 
stadium. 

Fokusgrupper och enskilda 
intervjuer genomfördes med 
16 deltagare diagnostiserades 
med bröstcancer i stadium I. 
Studien nådde datamättnad 
efter 16 deltagare och deras 
medelålder var 76 år, med ett 
intervall på 70-84 år. 

Kvinnorna beskrev sina erfarenheter och 
informationsbehov relaterade till 
bröstcancerdiagnosen, deltagande i 
beslutsfattande, påbörjning av behandlingen 
samt oväntade livsförändringar. Det framkom 
att de hade informationsbehov som inte 
uppfylldes. 

Uppfyllde alla punkter i 
kvalitetsgranskningen. 

 


