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Sammanfattning 
Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligast förekommande cancersjukdomen hos 
kvinnor i Sverige. Sverige har relativt låg dödlighet i jämförelse med andra länder men 
trots det avlider många kvinnor till följd av sjukdomen. Att insjukna i en livshotande 
sjukdom som bröstcancer medför att den som insjuknat behöver genomgå en rad olika 
behandlingar som kan vara påfrestande och ha påverkan på alla aspekter av en persons 
liv.  
Syfte: Att fastställa livskvalitet hos kvinnor som lever med bröstcancer. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ deduktiv design. Datamaterialet bestod av tio 
vetenskapliga artiklar. En modell för att identifiera livskvalitet hos kvinnorna 
användes för att plocka ut data som var relevant för domäner som har påverkan på 
livskvalitet. Dessa domäner är fysiskt, psykologiskt, socialt och andligt välbefinnande. 
Resultat: Huvudfynd var att fysiskt välbefinnande hade en liten inverkan på 
kvinnorna, kvinnorna påverkades av ångest och depression, de hade copingstrategier 
som hjälpte dem hantera sin situation, hur familjesituationen såg ut och hur 
kvinnornas sexualitet påverkas efter insjuknande i bröstcancer. 
Slutsats: Resultatet styrker att domänerna fysiskt, psykologiskt, socialt och andligt 
välbefinnande påverkar livskvalitet. Slutsatser kan dras angående huruvida respektive 
domän påverkar livskvalitet positivt eller negativt. Det som anses vara positivt för 
livskvalitet är coping/kontroll eftersom kvinnorna genom detta hittar lösningar för att 
hantera situationen. Ångest/depression, sexualitet och familjesvårigheter visar sig ha 
en mer negativ inverkan på livskvalitet på grund av att kvinnorna kände hopplöshet 
och hade svårt att acceptera sin sjukdom. Även rollen som förälder var hotad, kroppen 
förändrades efter mastektomi och påverkade sexualiteten. 
 

Nyckelord: Livskvalitet, bröstcancer, kvinnor, personcentrerad vård, kvalitativ 
ansats 
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Summary 
Background: Breast cancer is today the most common cancer disease among women 
in Sweden. Sweden has low mortality because of breast cancer in comparison to many 
other countries. Despite this, many women die because of breast cancer. To be 
diagnosed with a life-threatening illness like breast cancer, means that the person who 
are diagnosed with breast cancer have to go through treatments that can be tough and 
have an impact on all aspects of a person’s life. 
Aim: To determine quality of life among women who lives with breast cancer. 
Method: Litterature review with a qualitative deductive design. The data consists of 
ten scientific articles. A model to identify quality of life among women was used to 
select relevant data for domains who have an impact on quality of life. These domains 
are physical, psychological, social and spiritual well-being. 
Result: The main findings show how little the domain physical well-being has an 
impact among women. Depression/anxiety and it’s impact on women, their coping-
strategies which helped them handle the situation, the situation of the family and their 
changes in sexual well-being after breast cancer diagnosis. 
Conclusion: The result shows that physical, psychological, social and spiritual well-
being affects Quality of Life. Conclusions can be drawn regarding whether each domain 
affects the quality of life positively or negatively. Coping and control has a positive 
impact on quality of life because women use coping to handle the situation. Anxiety 
and depression, sexuality and family distress show a more negative impact on quality 
of life because the women felt hopeless and it was hard for them to accept their illness. 
The role as a parent was threatened, the body was changed after mastectomy and that 
affected the sexuality. 
Keywords: Quality of Life, Breast cancer, women, person-centered care, qualitative 
approach 
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Introduktion 

Vem som helst kan insjukna i bröstcancer. År 2012 insjuknade 1,67 miljoner 
människor i världen (Globocan, 2012b). I Sverige insjuknade cirka 8500 kvinnor och 
cirka 50 män år 2011 (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). Bröstcancer är en av de 
vanligaste orsakerna till att medelålders kvinnor avlider (Socialstyrelsen & 
Cancerfonden, 2013). Trots att Sverige är ett land med relativt låg dödlighet på grund 
av bröstcancer, avled 1450 kvinnor år 2012. Bröstcancer är den vanligaste 
cancersjukdomen hos kvinnor och fler än var tionde kvinna kommer någon gång under 
sitt liv insjukna i bröstcancer (Cancerfonden, 2015a; Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2014). Vid en bröstcancerdiagnos behöver personen som insjuknat 
genomgå en rad olika behandlingar som kan vara väldigt påfrestande för kvinnorna 
(Cancerfonden, 2015a). En bröstcancerdiagnos kan väcka många känslomässiga 
reaktioner och bli en påminnelse om hur skört livet är (Cancerfonden, 2015b). Detta 
medför att kvinnornas upplevelser av livskvalitet kan förändras. Genom att studera 
livskvalitet och domäner som har påverkan på livskvalitet kan vårdpersonal ta hänsyn 
till de saker som påverkar kvinnornas livskvalitet och därmed ge en god 
personcentrerad vård.  
 

Bakgrund 

Cancer 

Ordet cancer är ett samlingsnamn för omkring 200 olika cancersjukdomar som kan 
uppkomma var som helst i kroppen (Socialstyrelsen, 2014; Winslow, 2014). 
Gemensamt för denna sjukdom är att det skett förändringar i cellen som gör att 
celldelningen blir okontrollerad, vilket kan leda till tumörbildning (Winslow, 2014). 
Okontrollerad celldelning kan påverkas av både yttre och inre faktorer. Yttre faktorer 
kan vara tobak, smittsamma organismer, kemikalier och strålning. De inre faktorerna 
kan vara ärftlighet från tidigare generationer och hormoner (American cancer society, 
2015). 
År 2012 insjuknade 14,1 miljoner människor runt om i världen i någon form av cancer 
(Globocan, 2012a). 
I Sverige ställs omkring 61000 cancerdiagnoser varje år (Socialstyrelsen, 2014). 

Bröstcancer 

När en person får diagnosen bröstcancer är cancertumören lokaliserad till 
bröstvävnad. År 2012 diagnostiserades 1,67 miljoner människor med bröstcancer runt 
om i världen (Globocan, 2012b). Bröstcancer kan förekomma både hos kvinnor och hos 
män. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Cirka 8500 kvinnor 
insjuknade år 2011 jämfört med cirka 50 insjuknanden hos män (Socialstyrelsen & 
Cancerfonden, 2013). 
 

Bröstcancer är en av de vanligaste orsakerna till att medelålders kvinnor avlider 
(Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). År 2012 avled 1450 kvinnor till följd av 
sjukdomen. Dödlighet på grund av bröstcancer är av stor variation mellan olika länder 
och Sverige har relativt låg dödlighet sedan många år tillbaka. Dödligheten tros ha 
minskat på grund av införande av bröstcancerscreening och förbättrade 
behandlingsmetoder (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). 
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Bröstcancer är till en början symtomlöst då tumören är liten. Därför har det 
genomförts screeningprogram för att kunna upptäcka eventuella tumörer i tidigt 
stadie. Större tumörer kan kännas som en knöl i bröstet som oftast är smärtfri. 
Ovanliga men andra förekommande symtom på bröstcancer kan vara förtjockning, 
svullnad, ömhet, inbuktningar, läckage från bröstvårtorna och sårbildning (American 
cancer society, 2015; Lu, Lin, & Lee, 2010). 
Alla kvinnor i Sverige mellan åldrarna 40-74 år erbjuds var 18-24 månad en röntgen 
av brösten, en så kallad mammografiundersökning för att upptäcka bröstcancer. 
Avgörande för detta är att det visat sig att bröstcancerscreening kan sänka dödligheten 
med upp till 16-25 procent eftersom det blir lättare att behandla ju tidigare cancern 
upptäcks (Socialstyrelsen, u.å). De kvinnor som har misstänkta förändringar på 
brösten efter mammografi får genomgå kompletterande undersökningar där det kan 
ingå en ny mammografiundersökning, biopsi och ultraljud (Socialstyrelsen, u.å). 

Behandling 
Grundläggande för behandling av bröstcancer är att genomgå kirurgi där det avlägsnas 
en del av bröstet eller hela bröstet. Beroende på tumörens lokalisation och storlek kan 
det även bli aktuellt med läkemedels- och/eller strålbehandling innan eller efter 
avlägsnande av bröstet (Socialstyrelsen, u.å). 
 

Det finns olika stadier av bröstcancer som är avgörande för behandling. Stadie I och 
stadie II är oftast avgränsat till ett litet område och kan opereras innan någon annan 
behandling ges. Vid Stadie III är tumören av den storlek eller lokalisation att personen 
kan behöva genomgå strålbehandling och cellgifter innan operation. Vid Stadie IV är 
cancern svårbehandlad då den oftast är spridd till andra delar av kroppen. I detta 
stadie fokuseras det främst på palliativ behandling då Stadie IV innebär att personen 
inom några år kommer avlida på grund av cancern (Socialstyrelsen, u.å). Enligt 
Socialstyrelsen & Cancerfonden (2013) kommer en av nio kvinnor att insjukna i 
bröstcancer innan de fyllt 75 år.  

Personcentrerad vård 

Det finns olika sätt att definiera vad som kännetecknar en personcentrerad vård. 
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2010a) beskriver att en personcentrerad vård 
innebär en strävan efter att arbeta för att synliggöra hela personen och att tillgodose 
alla personens behov. Detta innebär att vårdpersonal ska acceptera och respektera en 
persons tolkning av ohälsa och sjukdom och bekräfta personen. Vårdpersonal ska 
också bemöta en persons egen tolkning av vad hälsa är och hjälpa personen att främja 
denna. En bra personcentrerad vård handlar om att personens perspektiv ska beaktas 
på samma sätt som personalens perspektiv. Ekman et al. (2011) menar att en 
personcentrerad inriktning på vården sätter en persons syn på sin egen situation och 
sitt sjukdomstillstånd i centrum. Det är viktigt att inte enbart ta hänsyn till vårdgivares 
perspektiv. Personcentrerad vård behöver tillämpas för att personens upplevelser av 
sin sjukdom, sina symtom och hur dessa påverkar det dagliga livet ska beaktas. Detta 
är viktigt då det förklarar personens unika upplevelser av lidande och det dagliga livet 
till skillnad från sjukvårdens inriktning på att se endast sjukdomen och behandla 
denna. För att kunna ge en god vård behövs personens egna upplevelser och unika 
perspektiv och det är viktigt att vårdpersonal lyssnar och bekräftar dessa för att 
personen ska förstå att hans eller hennes upplevelser är viktiga (Ekman et al. 2011). 
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SSF (2010a) menar även att vårdpersonal ska se personen bakom sjukdomen och inte 
bara sjukdom eller symtom på sjukdom. Även partners, närstående och andra 
betydelsefulla personer inkluderas i begreppet personcentrerad vård då de också 
påverkas av den ohälsa eller sjukdom deras anhöriga fått. För att kunna bemöta en 
person som lever med bröstcancer på rätt sätt och för att kunna vara ett stöd krävs det 
att sjuksköterskor har kunskap om personen och personens behov, saker som är 
betydelsefulla för personen och vad personen har för vanor. Sjuksköterskor bör också 
kunna uppmuntra personen till att behålla sina intressen, vanor och fatta sina egna 
beslut, trots sjukdom. 
Enligt Leplege, Gzil, Camelli, Lefeve, Pachoud & Ville (2007) innebär personcentrerad 
vård att ha en holistisk människosyn där individen syns. Individen är unik och olik 
andra och bara för att flera personer har samma sjukdom betyder det inte att de har 
samma behov. 

Livskvalitet 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2012) beskriver livskvalitet som en 
högst subjektiv upplevelse och ett mått och en värdering av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Det handlar om individens egen uppfattning av olika situationer och 
om individens förhållande till sina egna förväntningar och värderingar. Detta kan 
påverkas av förändringar i livet som varierar med tiden. Hälsa har stor betydelse på 
livskvaliteten men även delar som familj, umgänge, arbete, fritid och ekonomi har 
påverkan på hur en person ser på livskvalitet. 
Världshälsoorganisationen (WHO, 1997) beskriver livskvalitet som hur en person 
uppfattar sin situation i ett värdesammanhang och i vilken kultur personen befinner 
sig i relation till förväntningar, intressen, mål och normer. Osoba (1994) menar att 
livskvalitet är en multidimensionell uppfattning av fysiska, emotionella, sociala och 
kognitiva funktioner utifrån både positiva och negativa aspekter och även negativa 
aspekter av obehag och en rad andra symtom som uppkommer av en sjukdom och 
behandling av sjukdom. 
 

Ferrans & Powers (1985) definierar livskvalitet som en individs uppfattning av 
välbefinnande och detta hänger ihop med tillfredställelse eller otillfredsställelse av 
olika dimensioner i livet som är av stor vikt för individen. Haas (1999) beskriver 
livskvalitet som individers nuvarande omständigheter i livet i samband med kultur där 
de bor och värderingar de har. Livskvalitet är en subjektiv känsla av både fysiskt, 
psykiskt, socialt och andligt välbefinnande. I särskilda fall kan även objektiv 
bedömning av livskvalitet göras om det är så att en individ inte är kapabel till att 
subjektivt uppfatta livskvalitet. Enligt Helseth & Misvaer (2010) är kunskap om 
faktorer som påverkar livskvalitet viktigt då det hjälper vårdpersonal att identifiera 
saker hos personer som kan främja hälsa. Livskvalitet är ett viktigt begrepp inom 
hälso- och sjukvård. Kvinnors identitet påverkas av att göra en mastektomi och därför 
är det viktigt att studera livskvalitet hos dessa personer. Det behövs även fler 
kvalitativa studier om livskvalitet för att få en djupare förståelse om detta (Montezari, 
2008). 
Ferrell med medarbetare har utifrån flera studier tagit fram en modell för att visa på 
vilka aspekter i livet som kan ha påverkan på livskvalitet. Modellen är testad i flera 
olika studier med cancerpatienter (Ferrell, 1996; Ferell, Grant, Funk, Otis-Green, 
Garcia, 1997a; Ferrell, Grant, Padilla, Vemuri & Rhiner, 1991; Ferrell, Grant, Schmidt, 
Rhiner, Whitehead, Fonbuena & Forman, 1992; Ferrell, Dow, Leigh, Ly & 
Gulasekaram, 1995; Dow, Ferrell, Leigh, Ly & Gulasekaram, 1996). 
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Begreppet livskvalitet är centralt i modellen och runtom finns fyra domäner som är 
fysiskt välbefinnande, psykologiskt välbefinnande, socialt välbefinnande och andligt 
välbefinnande. Under varje domän finns underkategorier. Fysiskt välbefinnande har 
sju underkategorier, psykologiskt välbefinnande har tio underkategorier, socialt 
välbefinnande har åtta underkategorier och andligt välbefinnande har fem 
underkategorier De fyra olika domänerna och dess underkategorier kan inte bara 
kopplas till livskvalitet utan har också en påverkan på varandra (Ferrell et al. 1997a).  
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Syfte 

Att fastställa livskvalitet hos kvinnor som lever med bröstcancer. 

Material och metod 

Design 

Litteraturöversikt med deduktiv design och kvalitativ ansats.  

Urval och datainsamling 

Data samlades in genom sökningar i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo (bilaga 
1). Cinahl är en databas som är specialiserad på forskning inom omvårdnad men 
innehåller även artiklar inom sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 
2013). Medline är en databas som innehåller forskning om medicin, omvårdnad och 
odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). PsycInfo innehåller psykologisk forskning 
inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 
 

I Cinahl användes alltid avgränsningarna English Language samt Peer Reviewed och i 
Medline användes bara English Language. I PsycInfo användes avgränsningarna Peer 
Reviewed, English language och Female. Litteratursökningen i de utvalda databaserna 
utfördes med sökord som identifierades genom att läsa abstrakten under 
helikoptersökningen och valdes därefter ut till litteratursökningen. Det är sökorden 
som utgör grunden för litteratursökningen (Forsberg och Wengström, 2013). De 
sökord som valdes till litteratursökningen var: Quality of life, breast cancer, breast 
neoplasm, women, experience, qualitative, qualitative research, depth interview, focus 
group och semistructured interview. De utvalda sökorden kombinerades med 
databasens poster, trunkering och booleska operatorer. De poster som användes var 
Title, All Text, Abstract och Author. Trunkering användes i slutet av orden för att täcka 
upp olika varianter av ett begrepp (Forsberg och Wengström, 2013).  Operatorn AND 
gav ett mindre antal träffar och smalnade av sökningen. Då stor del av resultatet i 
sökningarna varit kvantitativa vetenskapliga artiklar gjordes även sekundärsökningar. 
Detta genom att referenslistor granskades för att undersöka om det fanns ytterligare 
kvalitativ forskning. 
 

Inklusionskriterier som användes var att deltagarna skulle vara kvinnor och ha eller ha 
haft bröstcancer. Artiklarna skulle vara kvalitativa och ha en rubrik eller syfte som 
svarade på litteraturöversiktens syfte samt att artiklarnas datainsamling, dataanalys 
och urval var beskrivna. Artiklar där livskvalitet studerades hos män med bröstcancer 
exkluderades. Lika så exkluderades artiklar utan något etiskt övervägande. Något 
årsintervall placerades inte i sökningarna på grund av det begränsande antalet artiklar 
med kvalitativ ansats som studerat fenomenet livskvalitet hos kvinnor med 
bröstcancer. 
 

I Cinahl resulterade sökningen i 42 artiklar efter att dubbletter tagits bort. Samtliga 
titlar och abstraktet lästes igenom för att sedan överväga vilka som kunde gå vidare i 
granskningen och vilka som skulle exkluderas. Efter granskning av abstraktet och 
titlarna kunde fyra artiklar väljas ut och läsas i sin helhet för att sedan bli granskade i 
granskningsprotokollet. Protokollet för basala kvalitetskriterier för studier med 
kvalitativ metod (bilaga 2) som avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i 
Jönköping tagit fram, användes för att granska de utvalda artiklarna. Alla artiklar 
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granskades först utifrån del ett av protokollet för att försäkra att de höll kvaliteten. Del 
ett består av fyra frågor där samtliga skulle besvaras med ett ”ja” för att få gå vidare 
med granskningen. Efter det granskades artiklarna utifrån del två av protokollet där 
minst åtta av nio punkter skulle uppfyllas för att inkluderas till resultatet. 
Samtliga fyra artiklar svarade på syftet och valdes ut till examensarbetet. Resterande 
38 artiklar var irrelevanta och exkluderades därför. I Medline resulterade sökningen i 
42 artiklar efter att dubbletter tagits bort. Alla titlar lästes och detta resulterade i att 
fyra exkluderades. De resterande 38 abstrakten granskades och tre artiklar valdes ut 
för att läsas i helhet, övriga 35 artiklar exkluderades. Samtliga av de tre artiklarna som 
undersöktes av granskningsprotokollet höll måttet och inkluderades i arbetet. I 
Psychinfo resulterade sökningen i 1420 artiklar varav 420 titlar lästes. Av dessa lästes 
156 abstrakt varav två artiklar granskades via protokollet (bilaga 2). Ingen utav 
artiklarna höll måttet och exkluderades. 
 

För att vara säkra på att inte gå miste om bra litteratur utfördes en sekundärsökning 
enligt Östlundh (2010). Referenslistan i de utvalda artiklarna till resultatet, andra 
empiriska studier och litteraturstudiers referenslistor granskades för att hitta fler 
artiklar med kvalitativ ansats som hade ett syfte som svarade på examensarbetets. I 
denna sekundärsökning hittades ytterligare två artiklar. Båda artiklarna höll måttet 
och inkluderades i studien. För en uppställd redovisning av sökningarna och en 
sammanfattning av utvalda artiklar till resultatet hänvisas till (bilaga 1) och (bilaga 3). 

Dataanalys 

Syftet med dataanalysen är att beskriva fenomenets variationer så att författarna kan 
komma fram till och förtydliga det centrala i artiklarna enligt Forsberg och Wengström 
(2013). Förförståelse över det valda fenomenet kan komma och påverka arbetet, därför 
diskuterades de tidigare kunskaperna för att försöka komma fram till en 
förutsättningslös beskrivning av fenomenet enligt Forsberg & Wengström (2013). Att 
bröstcancer påverkar livskvaliteten hos kvinnorna var en gemensam uppfattning och 
det diskuterades även att både fysiska och psykiska aspekter berörs, men direkt hur 
kvinnorna skulle beskriva livskvalitet var inte uppenbart. 
 

Vid användning av artiklar med kvalitativ design skapas en djupare förståelse för en 
persons upplevelser, förväntningar, livserfarenheter och behov (Henricson & Billhult, 
2012). Studien genomfördes som en litteraturöversikt och genom detta kan kunskap 
inom ett visst område beskrivas (Segesten, 2012).  
Artiklarnas resultat analyserades med hjälp av modellen (Ferrell et al. 1997a). Detta 
medförde att en deduktiv ansats användes i studien. Vid användning av en deduktiv 
ansats kan forskare utgå från en teori eller modell som sedan används som en röd tråd 
genom studien (Henricson & Billhult, 2012).   
 
Artiklarna analyserades även med Fribergs (2012a) fem steg. Steg ett gick ut på att läsa 
de valda artiklarna i sin helhet ett antal gånger för att få en övergripande bild av 
innehållet med fokus på resultatet. Artiklarna lästes på separat håll och 
sammanställdes sedan i en gemensam tabell (bilaga 3). Steg två gick ut på att läsa de 
utvalda artiklarnas resultat och identifiera nyckelfynd. Steg tre gick ut på att göra en 
sammanställning av artiklarnas resultat. En schematisk översikt över respektive 
resultatartikel utfördes (bilaga 3). Steg fyra gick ut på att identifiera likheter och 
skillnader i artiklarna. Modellen av Ferrell (1997a) användes för att plocka ut resultat. 
De fyra domänerna i modellen markerades i olika färg för respektive domän. Därefter 
lästes artiklarnas resultat. Relevant data sorterades ut och markerades i tillhörande 
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domäns färg. Markerad data från artiklarnas resultat skrevs sedan ned på lappar och 
klipptes ut för att läggas in under respektive domän, vilket resulterade i fyra högar. 
Samtliga högar granskades och delades in i tillhörande underkategori för att sedan 
sammanställa vilka artiklar som tog upp samma saker. De lappar med data som inte 
kunde placeras in under en underkategori exkluderades. För att vara säkra på att inget 
missats från resultaten granskades artiklarna på nytt i sin helhet och stycken 
markerades ytterligare en gång med domänernas respektive färg.  
Steg fem gick ut på att skriva ihop det analyserade data från resultatartiklarna till ett 
nytt resultat. 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) är behandling av människor som medverkar i forskning 
mycket viktigt. I Sverige finns en lag om etikprövning 2003:460 som i 1 § innefattar 
regler för etikprövning som avser forskning av människor och biologiskt material från 
människor. Syftet med lagen om etikprövning är att skydda människor och respekt för 
människors personliga integritet vid forskning (Lagen om etikprövning 2003:460, 
riksdagen). 
 

Världsläkarförbundet (WMA, 2013) har tagit fram Helsingforsdeklarationen för etiska 
principer för medicinsk forskning som avser människor och biologiskt material från 
människor och data. Deklarationen gäller i första hand läkare men uppmanar även 
andra personer som bedriver medicinsk forskning att följa de etiska principerna. En 
forskare har skyldighet att främja en persons hälsa, rättigheter och välbefinnande. 
Medicinsk forskning ska följa etisk standard och ska respektera människor och främja 
och garantera att skydda människors hälsa. Medicinsk forskning får endast utföras om 
det medför att betydelsen av forskningen väger mer än vad människor som deltar i 
forskningsstudien kan ta skada på olika sätt. Det måste vara sekretess gällande 
personuppgifter och privatliv hos personer som deltar i forskningsstudier måste 
skyddas (WMA, 2013). 
 

I Sverige tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) inom hälso- och sjukvård för att 
skydda personers integritet och behandling av personuppgifter. 
Då forskningsetiska överväganden som innefattar behandling av människor och 
människors personliga integritet enligt Vetenskapsrådet (2011) är viktigt, har 
resultatartiklar till denna studie, som inte presenterat forskningsetiska överväganden 
eller någon form av tillåtelse från deltagare, exkluderats. 

Resultat 

Resultatet beskrev faktorer som påverkar livskvalitet hos kvinnor som lever med 
bröstcancer. Resultatet presenteras enligt modellen för livskvalitet (Ferrell et al. 
1997a). Övergripande domäner som enligt Ferell et al. (1997a) har påverkan på 
livskvalitet är “Fysiskt välbefinnande”, “Psykologiskt välbefinnande”, “Socialt 
välbefinnande” och “Andligt välbefinnande”. 

Fysiskt välbefinnande 

Illamående och aptitlöshet 
Kvinnorna beskrev att de var illamående och detta uppkom framför allt efter 
cytostatikabehandling (Fatone, Moadel, Foley, Fleming & Jandorf, 2007; Ferrell, 
Grant, Funk, Otis-Green & Garcia, 1997b). 
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Förändringar i menstruation/fertilitet 
Vaginala problem som vaginal torrhet, infertilitet och tidig övergångsålder förekom 
efter behandling hos kvinnor med bröstcancer. Dessa behandlingar var framförallt 
cytostatika- och hormonbehandlingar (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1997b; Hervik 
& Mjåland, 2010; Jassim & Whitford, 2014). 

Sömn 
Sömnsvårigheter var ett problem för kvinnor med bröstcancer (Hervik & Mjåland, 
2010). 

Smärta 
Smärta var en fysisk begränsning hos kvinnor med bröstcancer. Det var framförallt 
smärta relaterad till svullna lymfkörtlar i armarna (Berterö, 2002; Fatone et al. 2007; 
Ferrell et al. 1997b; Hervik & Mjåland, 2010; Jassim & Whitford, 2014; Lee, Chen, Ma, 
Fang, Oh & Scully 2013; Lopez-Class, Perret-Gentil, Kreling, Caicedo, Mandelblatt & 
Graves, 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004).  
Kvinnorna beskrev även smärta i bröstet, ryggen och höfterna efter kirurgi och 
strålbehandling (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1997b; Jassim & Whitford, 2014; 
Lopez-Class et al. 2011). 

Fatique/trötthet 
Fatique/trötthet påverkade kvinnorna i det dagliga livet och de upplevde känslor som 
orkeslöshet, bristande energi och svaghet (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1997b; 
Hervik & Mjåland, 2010; Jassim & Whitford, 2014; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 
2004; Overcash, 2004). 

Psykologiskt välbefinnande 

Användbar 
Kvinnor som behövde stanna hemma från sitt arbete på grund av cancersjukdomen 
kände sig oanvändbara i samhället (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Att vara en 
beskyddare åt någon annan gjorde att kvinnorna känner sig användbara inom familjen 
och känslor av egenmakt upplevdes av dessa kvinnor (Overcash, 2004). 

Lycka/tillfredställelse 
Kvinnor refererade till sina bröst som en orsak till att uppleva lycka. Att håret började 
växa tillbaka efter behandling, att behandlingen gav resultat eller att byte av läkemedel 
minimerade symtom uttryckte kvinnorna som lycka och tillfredsställelse (Fatone et al. 
2007; Hervik & Mjåland, 2010; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Kvinnorna 
uttryckte tacksamhet, glädje och tillfredsställelse över behandlingen, deras nya liv och 
deras hälsa (Hervik & Mjåland, 2010). 

Coping/kontroll 
Copingstrategier som användes bland kvinnorna för att hantera sjukdomen var att 
acceptera och njuta av livet, att inte fokusera på det förflutna, deltagande i aktiviteter, 
möten med andra människor, tankar på annat än på sjukdomen, positiva attityder och 
positivt tänkande samt medvetet förnekande att de levde med bröstcancer (Fatone et 
al. 2007; Ferrell, Grant, Funk, Otis-Green & Garcia, 1998; Jassim & Whitford, 2014; 
Lopez-Class et al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Overcash, 2004). Att 
kunna koncentrera sig var viktigt för att kunna “fly” från sjukdomen. Kvinnorna 
menade att de genom att “fly” kunde utföra aktiviteter som att se på TV, läsa eller 
arbeta (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Att “fly” från sjukdomen beskrevs som 
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att inte direkt tänka på bröstcancern, inte acceptera sjukdomens närvaro och att inte 
låta den stå i centrum (Ferrell et al. 1998; Jassim & Whitford, 2014 & Luoma & 
Hakamies-Blomqvist 2004). Kvinnorna var fast bestämda att de skulle kontrollera 
sjukdomen och att det inte var sjukdomen som skulle kontrollera dem. Det som 
orsakade tvivel hos kvinnorna var att bära peruk på grund av håravfall (Hervik & 
Mjåland, 2010; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Ångest/Depression 
Depression var förekommande hos kvinnor som har eller har haft bröstcancer (Fatone 
et al. 2007; Ferrell et al. 1997b; Ferrell et al. 1998; Lee et al. 2013; Luoma & Hakamies-
Blomqvist, 2004). Depression var en mental ohälsa. Även känslor av hopplöshet och 
svårigheter att acceptera sjukdomen infann sig (Lee et al. 2013). Det som bidrog till att 
kvinnor utvecklade depression var fysiska faktorer som viktuppgång. Även 
cytostatikabehandling och sorg kunde orsaka depression (Fatone et al. 2007; Ferrell et 
al. 1997b; Ferrell et al. 1998;). Oro och ångest förekom också och faktorer som orsakade 
detta var kvinnornas roll som föräldrar, vilken var hotad på grund av cancern. Andra 
omständigheter som framkallade oro och ångest hos kvinnorna var tiden vid första 
besked om bröstcancerdiagnos, återbesök, osäkerhet kring cancern, om den spritt sig, 
behandling och den långsamma återhämtningen efter avslutad behandling (Jassim & 
Whitford, 2014; Lee et al. 2013; Lopez-Class et al. 2011; Luoma & Hakamies-
Blomqvist, 2004). Kvinnorna oroade sig också över att inte få se sina barn växa upp, 
att inte få uppfostra barnen och vem som skulle ta hand om barnen vid ett eventuellt 
dödsfall (Fatone et al. 2007; Jassim & Whitford, 2014; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 
2004). Kvinnor som hade döttrar oroade sig över att döttrarna också skulle få 
bröstcancer (Ferrell et al. 1997b; Overcash, 2004). 

Minne/koncentration 
Kvinnor beskrev hur deras minne påverkats efter diagnosen och allmän glömska, 
bortfall av namn och koncentrationssvårigheter vid start av nya aktiviteter 
identifierades (Fatone et al. 2007). 

Rädsla för återfall/tester 
Kvinnorna hade tankar angående återfall (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1997b; 
Ferrell et al. 1998; Jassim & Whitford, 2014; Lopez-Class et al. 2011). Rädslan för 
återfall av cancer var den huvudsakliga och största tanken hos kvinnorna (Ferrell et al. 
1998; Jassim & Whitford, 2014) och rädslan för återfall var även kopplat till de 
emotionella och fysiska utmaningar som kvinnorna upplevde efter den första 
cancerdiagnosen (Lopez-Class et al. 2011). 

Generell uppfattning av livskvalitet 
Uppfattningen om livskvalitet var varierande. Livskvalitet kunde betraktas som att den 
inte längre existerade och kvinnorna betraktade sin förmåga i rollerna kvinna, fru, 
mamma, dotter och anställd som betydande för livskvaliteten. Dessa roller innebar att 
kunna utföra dagliga aktiviteter, plikter, samt hushållsarbeten som hade en betydelse 
för den upplevda livskvaliteten. Kvinnorna betonade vikten av att behålla sin 
självständighet under återhämtningen (Hervik & Mjåland, 2010; Jassim & Whitford, 
2014; Lopez-Class et al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Livskvalitet 
förknippades med att inte fokusera på cancern och stressen som medföljde utan 
acceptera och njuta av livet. För att reducera stressen koncentrerade de sig på att be, 
leva i förnekelse samt att hålla sig upptagna med annat (Jassim & Whitford, 2014; 
Lopez-Class et al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Livskvalitet var även 
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kopplat till att bevara ömsesidiga relationer, familjens lycka och stöd (Jassim & 
Whitford, 2014; Lopez-Class et al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Svårigheter av diagnos/behandling 
Rädsla infann sig hos kvinnor med bröstcancer och den kunde yttra sig i rädsla för 
smärta, behandling, försämring av sjukdomstillståndet, biverkningar, rädsla över att 
prata och höra på andra personer som har haft bröstcancer och deras erfarenheter 
(Ferrell et al. 1998; Hervik & Mjåland, 2010; Jassim & Whitford, 2014; Lopez-Class et 
al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Kvinnorna hade en rädsla över hela 
situationen som omfattade bröstcancern och rädslan var specifikt förknippad med 
döden (Ferrell et al. 1998; Jassim & Whitford, 2014; Lopez-Class et al. 2011; Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Socialt välbefinnande 

Familjesvårigheter 
Kvinnor med bröstcancer ville inte vara en börda för familjen eller oroa dem. De ville 
inte att familjen skulle må dåligt och därför undanhöll de mycket känslor och 
information. (Ferrell et al. 1997b; Jassim & Whitford, 2014; Lee et al. 2013; Lopez-
Class et al. 2011; Overcash, 2004). Bröstcancern påverkade hela familjen mycket och 
hade påverkan på familjens sociala funktioner. Barn till kvinnorna tog inte med sig 
kompisar hem längre på grund av moderns sjukdom (Ferrell et al. 1997b; Lopez-Class 
et al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Personliga relationer 
Partners hade svårt att hantera situationen. De ville bestämma mycket över hur 
behandlingen skulle gå till. Kvinnor blev pressade av sin partner att inte berätta för 
andra om sin sjukdom och relationen mellan dem förändrades och blev sämre (Ferrell 
et al. 1997b; Jassim & Whitford, 2014; Lee et al. 2013; Lopez-Class et al. 2011). 
Kvinnorna uttryckte att det var viktigt att hitta på saker med sin partner (Overcash, 
2004). Kommunikationen mellan man och hustru blev bättre efter 
bröstcancerdiagnosen (Lopez-Class et al. 2011). 
Det var viktigt att ha tillit till läkaren (Overcash, 2004). Kommunikationssvårigheter 
med läkaren förekom hos kvinnor som var nyanlända i landet (Lopez-Class et al. 2011). 
 
Kvinnor uttryckte att de saknade att ha normala relationer efter bröstcancerdiagnosen. 
Det som gjorde en relation normal var att kunna prata om andra saker än bröstcancer. 
Vänner som fanns som ett stöd i både bra och dåliga stunder var viktiga (Lopez-Class 
et al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Kvinnorna som var nyanlända i sitt 
land upplevde att de hade färre vänner att prata med än vad de hade i hemlandet 
(Lopez-Class et al. 2011). 

Stöd 
Det bästa stödet under sjukdomen var från familjen (Fatone et al. 2007; Jassim & 
Whitford, 2014; Lee et al. 2013; Lopez-Class et al. 2011; Luoma & Hakamies-
Blomqvist, 2004; Overcash, 2004). Det var även viktigt att få stöd från arbetskamrater 
och från andra kvinnor som varit med om liknande saker (Ferrell et al. 1997b; Hervik 
& Mjåland, 2010; Jassim & Whitford, 2014; Lopez-Class et al. 2011). Kvinnor som levde 
i ett förhållande räknade med att få stöd från sin partner och kvinnor som inte var gifta 
kände begränsat stöd (Berterö, 2002; Lee et al. 2013). Även kvinnor som var gifta 
upplevde känslor av att inte få tillräckligt med stöd från sin partner (Lopez-Class et al. 
2011). Kvinnor med bröstcancer kände även stöd från Gud och sin religion (Lee et al. 
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2013; Lopez-Class et al. 2011). De kvinnor som var nya i sitt land kände begränsat 
socialt stöd jämfört med vad de fick i sitt hemland (Lee et al. 2013). 

Arbete 
Bröstcancern och biverkningar av behandling gjorde att kvinnorna saknade förmåga 
att kunna fortsätta sitt arbete (Berterö, 2002; Fatone et al. 2007; Hervik & Mjåland, 
2010; Lee et al. 2013; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Kvinnorna ansåg att det 
var viktigt att kunna arbeta och det uttrycktes vara en form av terapi om de kunde bli 
distraherade från att tänka på bröstcancern (Ferrell et al. 1997b; Hervik & Mjåland, 
2010; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004).  

Aktiviteter i hemmet 
Kvinnorna hade svårt att klara av hushållarbete och fick då hjälp med det. De ville helst 
inte vara beroende av andra och försökte då istället prioritera annorlunda och göra 
lättare hushållarbete (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1997b; Jassim & Whitford, 2014; 
Lopez-Class et al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Andra kvinnor tyckte 
inte att bröstcancern hade påverkan på det dagliga hushållsarbetet alls (Overcash, 
2004). 

Isolering 
Kvinnor med bröstcancer isolerade sig från sociala aktiviteter på grund av förändringar 
i utseendet och för att de inte kände för att hitta på saker (Fatone et al. 2007; Lopez-
Class et al. 2011; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

Ekonomi 
Bröstcancerdiagnosen hade påverkan på kvinnornas ekonomi. Den ekonomiska 
situationen förändrades när kvinnorna fått sin diagnos på grund av dyra 
sjukvårdsbesök och för att de inte kunde arbeta längre. Detta ledde till oro över hur 
ekonomin kommer att se ut i framtiden (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1997b). Andra 
kvinnor hade ekonomiskt stöd från familj och vänner och de hade även tillräckliga 
ekonomiska resurser själva (Lopez-Class et al. 2011; Overcash, 2004). 

Sexualitet 
Kvinnor med bröstcancer genomgick förändringar i sin sexualitet på grund av 
mastektomi då de bara hade ett bröst kvar (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1997b; 
Hervik & Mjåland, 2010; Jassim & Whitford, 2014; Lopez-Class et al. 2011). Att inte 
vara en hel kvinna var känslor kvinnor upplevde efter en mastektomi (Berterö, 2002; 
Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1997b; Jassim & Whitford, 2014).  Det förekom också 
kvinnor som inte tyckte mastektomi gjorde någon skillnad för deras kvinnlighet då de 
redan genomgått förändringar när de var i övergångsåldern (Berterö, 2002). 

Andligt välbefinnande 

Hopp 
Hoppet att överleva bröstcancer var stort och det var närvarande vid behandling 
(Ferrell et al. 1998; Luoma & Hakamies-Blomqvist 2004). 

Livets mening 
Efter diagnosen hade kvinnorna lyckats få andra perspektiv på livet och de började leva 
livet i nuet och som om varje dag vore den sista (Ferrell et al. 1998; Jassim & Whitford, 
2014). De beskrev att dem inte behövde ha bröstcancer för att finna mening med livet 
(Ferrell et al. 1998). Kvinnorna sökte efter en förklaring till varför de fått bröstcancer. 
De intalade sig att det var ödet, sorg eller avund mot kvinnorna, “the evil eye”, som gav 
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dem bröstcancer och detta gjorde att kvinnorna kunde hantera situationen bättre 
(Jassim & Whitford, 2014; Lee et al. 2013). Vid cancerdiagnosen uppstod det 
existentiella frågor som varför just jag, varför fick jag cancer, är det verkligen sant? 
(Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1998; Lee et al. 2013) 

Positiva/andliga förändringar 
Gud hade en betydande roll för kvinnor med bröstcancer och kvinnorna hade 
uppfattningar om att Gud kontrollerade symtomen (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 
1998; Jassim & Whitford, 2014; Lopez-Class et al. 2011; Overcash, 2004). Kvinnor 
uttryckte en positiv förändring i sin tro och det andliga. Att vara positiv och att 
omvandla de negativa tankarna till positivt tänkande var viktigt för att hantera 
situationen (Fatone et al. 2007; Ferrell et al. 1998). Bröstcancern betraktades som 
Guds avsikt att testa kvinnornas tålamod, tillit och förmågan att hantera situationen 
(Jassim & Whitford, 2014). Vid diagnosen av bröstcancer belyste kvinnor hur de både 
återförenats med sin tro samt börjat tvivla på den (Lopez-Class et al. 2011) Det uppstod 
kriser samt tankar om att bli sviken av Gud, något som hotade kopplingen mellan 
kvinnorna och Gud (Ferrell et al. 1998; Lopez-Class et al. 2011). 

Religiösa/andliga aktiviteter 
Att läsa heliga texter, be och att delta i religiösa aktiviteter ansågs vara ett sätt att 
hantera depression, oro och stress (Fatone et al. 2007; Jassim & Whitford, 2014; Lee 
et al. 2013; Lopez-Class et al. 2011; Overcash, 2004). Dessa böner handlade framförallt 
om smärtfri död, familjen och förlåtelse och de utfördes för att övervinna stressen och 
rädslan (Jassim & Whitford, 2014; Lopez-Class et al. 2011; Overcash, 2004). 

Ovisshet 
Bröstcancer var förknippat med ovisshet och osäkerhet hos kvinnorna. Att de inte 
visste hur framtiden skulle bli, cancerns utveckling samt konsekvenserna av 
behandlingen, resulterade i oroskänslor hos kvinnorna (Ferrell et al. 1998; Lee et al. 
2013). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamling utfördes genom databaser med fokus på omvårdnad (Forsberg & 
Wengström, 2013), granskades via ett granskningsprotokoll (bilaga 2) och 
analyserades via en femstegsmodell presenterad i Friberg (2012a).  
 
Kvaliteten i examensarbetet påverkas av att det är första gången en litteraturöversikt 
utförs och kan komma att påverkas av den givna tiden för examensarbetet (Henricson, 
2012). Kvaliteten i arbetet stärks även genom att diskutera den nya givna kunskapen 
(Henricson, 2012). Forskningsprocessen har bidragit med ny kunskap, som att 
använda de utvalda sökorden och kombinera dessa med trunkering, poster och 
booleska termer i en större utsträckning än tidigare. Detta utfördes i olika variationer, 
för att försöka täcka upp så mycket som möjligt av den aktuella forskningen samt för 
att avgränsa området (Friberg, 2012b). För nästkommande litteraturstudier med 
liknande syften anses denna kunskap om att variera sökningen vara väsentlig på grund 
av den begränsande forskningen inom ämnet. Kvaliteten i de inkluderade artiklarna 
anses vara av god karaktär då urvalet, datainsamling, dataanalys samt slutsatser 
presenterades i samtliga artiklar (Friberg, 2012b; Wallengren & Henricson, 2012). På 
grund av den begränsade forskningen jämfördes inte några artiklar med varandra för 
att sedan inkluderas eller exkluderas, utan de som ansågs vara hållbara behölls. 
Innan inledningen av dataanalysen ställdes frågan om vald analysmetod, 
femstegsmodellen av Friberg (2012a), kan leda till att forskningsfrågan besvaras. 
Denna fråga bör ställas för att säkerställa kvaliteten i dataanalysen enligt Wallengren 
och Henricson (2012). Gemensamt svar på frågan var att detta var en relevant 
analysmodell att använda.  
 
Vid kvalitativ design kan metoden diskuteras med hjälp av begreppen trovärdighet, 
pålitlighet och överförbarhet (Henricson, 2012). 
 
Trovärdigheten i examensarbetet ökar ifall data söks fram i databaser med fokus på 
omvårdnad (Wallengren & Henricson (2012). De databaser som användes var Cinahl, 
Medline och PsycInfo där Cinahl fokuserar speciellt på forskning inom omvårdnad 
medan Medline och PsycInfo innehåller omvårdnadsforskning (Wallengren & 
Henricson (2012). 
Ifall en diskussion angående sökorden infaller i examensarbetet ökar detta 
trovärdigheten (Henricson, 2012). De tio sökord som använts i litteratursökningen 
anses vara relevanta för studien och har lett till att kvalitativa artiklar som svarar på 
syftet kunnat identifieras. Svårigheter att hitta rätt sökord förekom och var något som 
tog mycket tid av den redan begränsade tidsramen.  
Med mer tid skulle en mer noggrann sökning kunnat utföras, kanske med bättre 
sökord, och de sökord som används för att identifiera artiklar kunde kanske bytas ut 
för att resultera i en mer omfattande sökning. 
För att undersöka resultatartiklarnas trovärdighet granskades förstaförfattaren i 
samtliga artiklar för att se om han eller hon hade några erfarenheter angående 
fenomenet livskvalitet eller någon kunskap om bröstcancer sedan tidigare (Wallengren 
& Henricson, 2012). Via Cinahl utfördes sökningar av förstaförfattarna och den 
gemensamma uppfattningen var att majoriteten hade gjort tidigare forskning om 
bröstcancer. Dock var forskning om livskvalitet begränsad och detta är något som 
Wallengren & Henricson (2012) menar kan sänka trovärdigheten i resultatet. 



15 
 

Då resultatartiklarna inte gav någon konkret förklaring på hur kvinnorna upplevde 
livskvalitet lades en modell av Ferrell et al. (1997a) till i arbetet. Detta för att hjälpa till 
att identifiera vad som anses vara livskvalitet hos kvinnorna. Det uppkom frågor om 
modellens trovärdighet och därför lästes flera artiklar som studerat domänernas 
påverkan på livskvalitet. (Dow et al. 1996; Ferrell, 1996; Ferrell et al. 1991; Ferrell et al. 
1992; Ferrell et al. 1995; Ferrell et al. 1997a). Att använda en modell medför att 
examensarbetet utgår från en deduktiv ansats. Detta gjorde att inga nya teman eller 
kategorier skapades, utan modellens domäner och underkategorier användes. 
Examensarbetets trovärdighet stärks speciellt ifall syftet blivit besvarat med vald 
metod, något som båda författarna är eniga om att den gjort (Henricson, 2012). 
Något som stärker både trovärdigheten och pålitligheten enligt Henricson (2012) är att 
låta andra studiekamrater läsa och granska arbetsmaterialet. Detta utfördes vid fyra 
schemalagda handledarträffar.  
 
Pålitligheten ökar ifall en noggrann redogörelse av urval, sökord och datainsamling 
samt dataanalys har beskrivits under metoden och kommer att resultera i att studien 
kan reproduceras.  
Något som höjer pålitligheten i arbetet är att inte dela upp granskningen av artiklarna 
mellan författarna (Henricson, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). Samtliga 
artiklar inkluderade i studien granskades med hjälp av granskningsprotokollet (bilaga 
2) som avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping tagit fram. Dock 
delades granskningen av artiklar upp mellan författarna något som sänker 
pålitligheten (Henricson, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). 
Genom att beskriva sin förförståelse av det som ska studeras, menar Wallengren & 
Henricson (2012) att pålitlighet påvisas i arbetet. Förförståelse kan komma och 
påverka resultatet samt dataanalysen och för att minimera detta bör författarna 
reflektera över förförståelsen och hur den hanterades innan dataanalysen (Henricson 
2012). Förförståelsen av fenomenet livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer skrevs 
ned separat för att sedan jämföras med varandra. Under dataanalysen fanns 
förförståelsen i åtanke hela tiden men utgjorde inte något hinder då författarna 
identifierade och satte in data under respektive domän. Detta anses dock inte ha någon 
större betydelse för resultatets pålitlighet.  
 
Utifrån trovärdighet och pålitlighet går det att diskutera om resultatet i studien går att 
överföra och generalisera till andra situationer (Henricson, 2012). Sex studier utfördes 
i USA, en i Sverige, en i Finland en i Norge och en i Saudiarabien (bilaga 3). Ett 
västerländskt förhållningssätt var överrepresenterat vilket syntes tydligt i artiklarna. 
Kvinnorna i samtliga artiklar tog upp liknande ämnen, dock var vissa områden mer 
betonade än andra beroende på var studien var gjord. Författarna anser att resultatet 
är överförbart till det svenska samhället då Sverige med sin mångkulturella befolkning 
bör kunna identifiera sig med mycket i resultatet. 
 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden var att kvinnorna beskrev domänen fysiskt välbefinnande relativt lite, 
hur de påverkades av oro, ångest och depression, vad de hade för copingstrategier, hur 
sexualitet förändras och hur familjesituationen såg ut efter insjuknande i bröstcancer. 
I tidigare forskning anses livskvalitet vara kopplat till både fysiskt, psykologiskt, socialt 
och andligt välbefinnande (Dow et al. 1996). Detta ligger till grund för användning av 
modellen då författarna läst flera studier där modellen av Ferrell el al. (1997a) använts. 
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Genom att använda denna modell kunde författarna identifiera hur kvinnorna beskrev 
sina upplevelser kopplat till livskvalitet. 
  
De flesta underrubriker i modellen beskrivs mer eller mindre i resultatet. Dock kunde 
inte förstoppning under domänen fysiska välbefinnandet och smärta under domänen 
psykologiskt välbefinnande identifieras. Förstoppning är en vanlig förekommande 
biverkning efter olika typer av behandlingar av bröstcancer framför allt efter cellgifter 
men även efter andra läkemedel (Diéras et al. 2014; Lei, 2015). Resultatet påvisar hur 
begränsat fysiskt välbefinnande beskrivits och en uppfattning om varför 
underkategorin inte presenterades i några av resultatartiklarna är att ämnet helt enkelt 
inte kommit på tal. 
 

Underkategorin smärta vid psykologiskt välbefinnande är den andra och sista kategori 
som inte kunde identifieras. Smärta beskrivs i resultatet som något fysiskt och 
lokaliserades till kroppsliga organ. Tidigare forskning beskriver hur fysisk smärta kan 
komma att påverka kvinnorna mentalt genom att orsaka stress, depression, oro och 
ångest, en koppling som författarna inte kundeidentifiera i resultatet (Abu-Helalah, 
Al-Hanaqta, Alshraideh, Abdulbaqi, & Hijazeen, 2014; Hellerstedt-Börjesson, Nordin, 
Fjällskog, Holmström, & Arving, 2015; Tofthagen & McMillan, 2010). Nervsmärta är 
en annan vanligt typ av smärta och kvinnor upplever lägre psykologiskt välbefinnande 
på grund av upplevelsen av mer emotionella svårigheter än kvinnor utan nervsmärta. 
Fysiska och psykiska aspekter som muskelsvaghet, koncentrationsvårigheter och yrsel 
är potentiella symtom från nervsmärta och kopplas till emotionellt välbefinnande 
(Tofthagen & McMillan, 2010). 
 

Förvånande var att kvinnor beskrev det fysiska välbefinnandet relativt lite i resultatet 
då författarna förväntade sig att detta område skulle beskrivas mer och i större 
utsträckning. Detta för att en förförståelse om att fysiskt välbefinnande skulle vara en 
stor del och för att det fysiska välbefinnandet i tidigare studier visat sig vara en väl 
beskriven domän med stor påverkan på livskvalitet (Dow et al. 1996). 
 

I resultatet framkommer det hur oro, ångest och depression ter sig olika hos kvinnor 
med bröstcancer. Tidigare forskning stödjer att ångest och depression är vanligast 
förekommande vid tiden då diagnosen av bröstcancer fortfarande är relativt ny och att 
ångesten som kvinnorna upplever minskar långsamt under behandlingens gång 
(Saboonchi, 2015). Det är den förbättrade prognosen för överlevnad av bröstcancer 
som har medfört en ökning bland psykologiska svårigheter som oro, ångest och 
depression genom att kvinnorna nu lever längre i en ovisshet över framtiden (Vin-
Raviv, Akinyemiju, Galea & Bovbjerg, 2015). Detta innebär att det psykologiska 
välbefinnandet är lägre hos kvinnor med bröstcancer och att det psykologiska 
välbefinnandet har en påverkan på livskvalitet (Dow et al. 1996). För omvårdnaden ses 
oro, ångest och depression som ett problem, då ett utav omvårdnadens mål är att 
främja hälsa och välbefinnande (SSF, 2010b), något som kan hotas vid en 
bröstcancerdiagnos. Barriärer för omvårdad av psykologiska svårigheter kan vara att 
fokus inte vill riktas mot något annat än behandlingen av bröstcancer, att tiden inte 
räcker till för att göra en bedömning av den mentala hälsan, samt en begränsad 
samverkan mellan specialister med fokus på mental hälsa och onkologer (Vin-Raviv et 
al. 2015). Med kunskap om hur och när oro, ångest och depression uppkommer och 
hur omvårdnaden kan se ut bör sjuksköterskor i framtiden tänka på hur hon kan verka 
för ett gott samarbete mellan kollegor och medarbetare i hela hälso- och 
sjukvårdskedjan (SSF, 2012). Detta ska utföras för att öka kvinnors upplevelse av 
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livskvalitet. Vårdpersonal bör ta hänsyn till en persons upplevelser av psykologiskt 
välbefinnande vad gäller depression, oro och ångest för att kunna ge vård utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt. Detta beskriver även Ekman et al. (2011) som menar 
att vårdpersonal bör tillämpa en mer personcentrerad prägel på vården för att se hela 
personen och inte endast inrikta sig på sjukdomen och behandla denna. 
 

Det beskrivs även olika copingstrategier i resultatet som kvinnor använder för att 
hantera sin bröstcancer. Tidigare forskning tar upp copingstrategier och att vissa 
strategier är mer vanliga än andra och att de är kopplade till kultur, andlighet och 
religiös tro (Al-Azri, Al-Awisi, Al-Rasbi & Al-Moundhri, 2014; Taleghani, Yekta & 
Nasrabadi, 2006). Detta innebär att vissa copingstrategier kan hittas specifikt i vissa 
kvinnliga folkgrupper med bröstcancer. Andlig tro identifieras som en copingstrategi 
hos Afroamerikaner och Amerikaner med asiatiskt ursprung (Taleghani et al. 2006). 
För kaukasiska kvinnor ansågs problemlösning som en förekommande copingstrategi 
(Gaston-Johansson, Haisfield-Wolfe, Reddick, Goldstein, & Lawal, 2013). Detta 
minskar de psykologiska svårigheterna och ökar livskvalitet (Lim, 2014). 
Copingstrategier har en direkt påverkan på livskvalitet och psykologiska svårigheter i 
både positiv och negativ riktning beroende på vilka copingstrategier som används 
(Lim, 2014). Resultatet visar att det är viktigt att kunna koncentrera sig för att “fly” 
från sjukdomen så att kvinnor kan delta i aktiviteter och därmed ignorera sjukdomen 
och att känna till copingstrategier kan hjälpa kvinnor med fysisk, psykisk och socialt 
stöd (Al-Azri et al. 2014). 
 

Påverkan på sexuellt välbefinnande förekom också hos kvinnorna. Detta stärks av Dow 
et al. (1996) som menar att sexuellt välbefinnande har en påverkan på livskvalitet. 
Enligt Fallbjörk (2012) har människor en uppfattning om att brösten är en bekräftelse 
på kvinnlig identitet och sexualitet. Att inte vara en hel kvinna var en känsla som 
kvinnor upplevde efter en mastektomi. En mastektomi kan enligt Montezari (2008) 
påverka kvinnornas identitet.  Idag har samhället i stort ett fokus på kroppen och ideal 
där det ofta beskrivs hur en kropp ska vara och se ut. Detta medför att många kvinnor 
vill se ut eller vara på ett visst sätt. Dessa ideal kommer till människors kännedom via 
familj, vänner och media (Van den Berg, Thompson, Obremski-Brandon & Coovert, 
2002).  
 
När en kvinna gör en mastektomi påverkas kvinnans syn på sig själv och hur hon 
uppfattar att andra ser på henne. Detta bekräftas av Ussher, Perz & Gilbert (2012) som 
beskriver att kvinnor kan uppleva en förändring i sexuellt välbefinnande efter en 
mastektomi på grund av känslor av att ha förlorat en del som var en del av det feminina 
hos kvinnan.  
 
Världshälsoorganisationen (1997) beskriver att en individs upplevelser av livskvalitet 
inkluderar förväntningar, mål, intressen och normer. Då kvinnor upplever känslor av 
att inte längre vara kvinnlig bör sjukvårdspersonal beakta även detta i mötet med 
kvinnan. Detta för att kunna tillämpa en god personcentrerad vård som innefattar att 
vårdpersonal ska se hela personen.  SSF (2010a) beskriver att en personcentrerad vård 
innefattar en strävan efter att synliggöra hela personen och acceptera och bekräfta en 
persons egen tolkning av välbefinnandet.  Därför anses det av författarna viktigt att 
synliggöra och framförallt våga tala om det sexuella välbefinnandet då det anses vara 
en stor del i en persons liv.   
 

Enligt SBU (2012) har familj och umgänge en stor betydelse för livskvalitet och enligt 
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SSF (2010a) påverkas familj och andra närstående när en i familjen insjuknar i svår 
och/eller obotlig sjukdom. Detta sågs även i resultatet där kvinnorna beskrev att de 
inte ville vara en börda för familjen och vara en källa till oro. Det beskrevs även att hela 
familjen blev påverkad av bröstcancerdiagnosen. Då familjen också påverkas av en 
bröstcancerdiagnos bör sjukvårdspersonal även uppmärksamma familjemedlemmars 
välbefinnande. Eftersom familj och andra anhöriga ofta är en stor del i en persons liv 
så är det viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap och en förståelse av att familjen 
också går igenom en svår tid när en familjemedlem blir sjuk. För att familjemedlemmar 
till personen som insjuknar i cancer ska kunna vara ett gott stöd under sjukdomstiden, 
anser författarna att det är viktigt att sjukvårdspersonal beaktar även 
familjemedlemmars välbefinnande och ger stöd men även tips på hur de anhöriga kan 
vara ett stöd för personen som insjuknat i bröstcancer. Det är därför viktigt att 
sjukvårdspersonal skapar en god relation även till de anhöriga. Detta menar även 
Ozono, Saeki, Inoue, Mantani, Okamura & Yamawaki (2005) som beskriver att om 
sjukvårdspersonal kan främja en god kommunikation och vara ett stöd även för familj 
och anhöriga kan detta leda till ökat välbefinnande. 
 

Slutsatser 

Att domänerna fysiskt, psykologiskt, socialt och andligt välbefinnande och dess 
underkategorier har betydelse för livskvalitet styrks i resultatet då alla underkategorier 
utom två kunde identifieras. Slutsatser kan dras huruvuda respektive domän påverkar 
livskvalitet positivt och negativt. Det som anses vara positivt för livskvalitet är 
cooping/kontroll. Genom att ha coopingstrategier hittar kvinnorna lösningar för att 
kunna hantera sitt sjukdomstillstånd. Genom detta kan de uppleva god livskvalitet 
trots sjukdom. Ångest och depression, sexualitet och familjesvårigheter har visat sig ha 
en mer negativ inverkan på livskvalitet. Detta för att kvinnorna kände känslor av 
hopplöshet och hade svårigheter att acceptera sin sjukdom, deras roll som förälder var 
hotad, kroppen förändrades efter en mastektomi, vilket också var en faktor till 
utvecklade av depression. Studien utvidgar befintlig forskning genom att 
sammanställa ett begränsat forskningsområde, nämligen kvinnors upplevelser av 
livskvalitet efter att ha insjuknat i bröstcancer. Utvidgningen förtydligar det 
kunskapsglapp som finns och påvisar hur mångdimensionellt begreppet livskvalitet är. 
 

Kliniska implikationer 

Det är av stor vikt för vårdpersonal att ha kunskap om livskvalitet och vad som beskrivs 
ha påverkan på livskvalitet. Genom att ha kunskap om hur en bröstcancerdiagnos kan 
påverka livskvalitet hos de som insjuknar kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
ge ett gott bemötande, vara ett gott stöd och ge en god personcentrerad vård till 
personer som lever med bröstcancer. För att kunna göra detta kan vårdpersonal arbeta 
förebyggande. Att arbeta förebyggande grundar sig i att sjuksköterskan känner till hur 
livskvalitet kan uttryckas hos kvinnorna. Därför behöver hela hälso- och 
sjukvårdskedjan kunna kommunicera öppet och lyssna på den vårdsökande personens 
upplevelse av livskvalitet. Med kunskap om hur livskvalitet yttrar sig kan 
sjuksköterskor arbeta främjande med att försöka upprätthålla det som kvinnorna 
anser vara positiv livskvalitet. Sverige har idag ett mångkulturellt samhälle och hälso- 
och sjukvård möter varje dag kvinnor med olika etniskt ursprung. Därför anser 
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författarna att resultatet är överförbart till det svenska samhället och speciellt hälso- 
och sjukvård, då kvinnorna som beskrivit livskvalitet kommer från olika kulturer.  
 

Vidare forskning 

För vidare forskning föreslår författarna att mer kvalitativ forskning behöver utföras 
för att sammanställa mer data om livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer men även 
för att framtida litteraturstudier ska kunna byggas på nyare och mer relevant data. 
Intressant vore det att studera en av domänerna i modellen och studera dess påverkan 
på livskvalitet genom djupintervjuer för att sammanställa att underkategorierna inte 
bara påverkar livskvalitet utan få en förklaring av kvinnorna hur kategorierna i sig 
påverkar livskvalitet. 
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med 
bröstcancer 
kunde data 
samlas in. 

Intervjuerna 
spelades in för 

att 
transkriberas 

för analys. 

Huvudfynd: 
Psykologisk 

välbefinnande: Oro 
för framtiden, 

Psykologisk 
välbefinnande: 

Överlevnadsfrågor, 
Psykologisk 

välbefinnande: Orsak 
till stress, 

Psykologisk 
välbefinnande: 

Känslor och symtom, 
Andligt 

välbefinnande: 
Andligt stöd, Andligt 
välbefinnande: Andra 
aspekter av andlighet 

& Andligt 
välbefinnande: 
Livsförändring. 
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Berterö, C.M. 
/2002/Sweden/Psycho

-Oncology. 

Affected 
Self-

Respect and 
Self-Value: 
The Impact 

of Breast 
Cancer 

Treatment 
on Self-

Etiskt 
godkännand
e gavs från 

the 
Committee 

on Research 
Ethics. 

Kvinnorna 
blev 

tillfrågade 

Syftet med 
studien var att 
identifiera och 
beskriva, från 

perspektivet av 
kvinnors 

upplevelser, 
bröstcancerns 
påverkan på 

kroppsbilden, 

En kvalitativ 
narrativ 

textanalys 
användes för 

att hitta teman 
i 

intervjumateri
alet. 

Intervjuerna 
var inspelade 

Huvudfynd: 
Självrespekt och 

självvärde. 
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Esteem and 
QoL. 

att delta i 
studien 

genom att 
skicka in sitt 
deltagande 
eller icke 

deltagande 
till 

författaren 
via ett 

förfrankerat 
kuvert. 

intima relationer 
och påverkan på 
självkänsla. Ett 
vidare syfte var 
att belysa hur 

självkänsla 
påverkar 

livskvalité. 

på och 
transkriberade
s för analys. I 
studien deltog 

tretton 
kvinnor. 

Lee, S., Chen, L., Ma, G. 
X., Fang, C. Y., Ma, Y. 

O. & Scully, L. 
/2013/USA/National 
Institutes of Health. 

Challenges 
and Needs 
of Chinese 

and Korean 
American 

Breast 
cancer 

Survivors: 
In-Depth 

Interviews. 

Studien 
godkändes 

av the 
institutional 
review board 

of the 
University of 

Maryland 
College Park 
samt genom 

ett 
informerat 
samtycke. 

Målet med 
studien är att 

beskriva 
amerikaners, 
med asiatiskt 

påbrå, 
perception av 
livskvalité och 

deras 
bröstcancer 
upplevelse. 

Det användes 
en kvalitativ 
design med 
”på djupet” 

intervjuer. Nio 
kvinnor deltog 
i studien och 
intervjuerna 

transkriberade
s och 

översattes 
sedan till 
engelska.  

Huvudfynd: Fysisk 
hälsa, 

depression/oro/stres
s, arbete, socialt stöd, 

prata om känslor, 
religion, stigma 
associerat med 

cancer samt behov av 
språkliga och 

kulturanpassade 
program. 
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Fatone, A.S., Moadel, 
A.B., Foley, F.W., 

Fleming, M. & Jandorf, 
L. 

/2007/USA/Palliative 
and Supportive Care. 

Urban 
Voices: The 
Quality of 

Life 
Experience 

Among 
Women of 
Color With 

Etiskt 
godkännand
e förvärvades 

av 
institutional 
review board 

(IRB). 
Kvinnorna 

Det primära 
målet med 

studien var att 
beskriva det 

karakteristiska 
och erfarna 
påverkan av 

fysiska symtom, 

En kvalitativ 
design 

användes. För 
datainsamling 

användes 
semistrukturer
ade intervjuer 

med 20 

Huvudfynd: Fysisk 
välbefinnande, 

Social/funktionellt 
välbefinnande, 

psykologiskt 
välbefinnande, 

sexuellt 
välbefinnande, 
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Breast 
Cancer. 

skulle även 
kunna och 
vara villiga 

att ge 
informerat 
samtycke. 

emotionella 
symtom, 

bieffekter från 
behandling och 

klimakteriebesvä
r hos 

Afroamerikaner 
och 

latinamerikaner 
som överlevt 

bröstcancer. Det 
sekundära målet 

var att 
undersöka 

sjukdomsrelater
ade 

livsändringar i 
de områden som 
relation/roller, 

finansiell 
stabilitet och 

andlighet. 

kvinnor. Data 
spelades in och 
transkriberade
s. En mening 
för mening 

analys 
användes för 
att identifiera 
ämnen, teman 
och mönster. 

kognitivt 
välbefinnande och 

andligtt/existentiellt 
välbefinnande. 

Hervik, J. & Mjåland, 
O. 

/2010/Noeway/Interna
tional Journal of 
Women’s Health 

Quality of 
Life of 
Breast 
Cancer 

Patients 
Medicated 
With Anti-
Estrogens, 

2 Years 
After 

Acupunctur

Studien 
godkändes 

av the 
regional 

commitee for 
medical 
research 
ethics.  

Syftet med 
studien var att 

undersöka 
livskvalitet hos 

bröstcancerpatie
nter som 

behandlas med 
östrogen-

antagonister, två 
år efter att ha 

fått akupunktur 

För att samla 
in subjektiv 

data användes 
en kvalitative 
design. Data 
samlades in 

genom 
anonyme mail 
där kvinnorna 

besvarade 
frågorna. 

Huvudfynd: 
Uppfattning om 

bröstcancerdiagnose
n, påverkan av 

akupunktur mot 
värmevallningar, 
social påverkan, 
upptäckten av 

bröstcancer och 
erfarenheten med 

hälso- och 
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e 
Treatment: 

A 
Qualitative 

study. 

mot 
värmevallningar. 

Kvinnornas 
utryck lästes 
för att skapa 

underkategorie
r. Dessa 

parades senare 
ihop för att 

bilda 
nyckelteman. 

sjukvården, 
biverkningar och 
positiva uttryck. 

       
       



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


