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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När en kvinna får diagnosen bröstcancer, innebär det en stor 

omställning för henne, både emotionellt, psykiskt, fysiskt och socialt. Idag är 

bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje år insjuknar cirka 

7000. För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en god vård, samt att 

bemöta en kvinna med bröstcancer och inge en känsla av trygghet och empati, är 

det av vikt att ha kunskap om vad kvinnan kan tänkas gå igenom och uppleva.  

Syfte: Således syftar denna studie till att undersöka hur kvinnor kan uppleva att 

det är att leva med bröstcancer.   

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes, baserad på åtta 

vetenskapliga artiklar. Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans 

beskrivning av innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visade att det blev en stor omställning för kvinnan när hon 

fick sjukdomen. Hela hennes tillvaro förändrades och hon pendlade mycket 

mellan hopp och tankar kring döden. Hon var i stort behov av sin make, familj, 

vänner och ibland sin tro under sin sjukdomsperiod. De fysiska och psykiska 

förändringarna på grund av sjukdomen kunde ibland upplevas som värre än själva 

diagnosen. Ett bifynd var att kvinnan upplevde att hon inte fick den psykiska vård 

hon hade behövt. 

Slutsats: Sjuksköterskan måste ha en förståelse för vad kvinnan går igenom för 

att kunna ge det stöd och trygghet hon behöver. 

Nyckelord: bröstcancer, förändring av livet, livskvalité, upplevelse,  
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INTRODUKTION 

När en kvinna drabbas av bröstcancer kan det innebära en stor omställning i 

hennes liv. Hon måste nu hantera sina nya känslor, samt tankar kring döden och 

den osäkra framtiden (McCord-Mackey & W-Sparling, 2000). Detta påverkar 

troligtvis inte bara kvinnan, utan även de i hennes omgivning (Ashing-Giwa, 

Padilla, Bohórquez, Tejero & Garcia 2006).  

Varje år drabbas 7000 kvinnor i Sverige av bröstcancer (Nystrand, 2009). Av 

dessa dör cirka 1500 kvinnor varje år (Socialstyrelsen, 2009). Bröstcancer är idag 

den vanligaste cancerformen hos kvinnor och 15-20 kvinnor får diagnosen varje 

dag (Nystrand, 2009). Detta är en sjukdom som främst drabbar kvinnor över 40 år, 

endast fem procent av dessa är yngre (Nystrand, 2009). 

Sjuksköterskan har ofta en stor roll i att fungera som det psykiska stöd kvinnan 

kan behöva, bland annat genom samtal. Han eller hon ska också kunna ge 

information, svara på frågor, samt vägleda kvinnan. Som sjuksköterska är det då 

viktigt att ha en förståelse för hur kvinnan upplever det att leva med sin sjukdom 

(Hallbjorg, 2002).  

BAKGRUND  

Bröstcancer 

En bröstcancertumör kan bildas utan att ge ifrån sig några speciella symtom. 

Kvinnan kan upptäcka en knöl i bröstet, men andra symtom kan förekomma om 

cancern är längre gången. Dessa kan vara sår eller sekretion/blödning från 

bröstvårtan eller indragningar av huden på bröstet (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Många fall av bröstcancer upptäcks då kvinnan går på de 

mammografiundersökningar landstinget erbjuder alla kvinnor över 40 år. Detta är 

en undersökning där de röntgar båda brösten för att upptäcka eventuella tumörer 

(Holmberg, 2009). 

Idag är orsaken till bröstcancer inte säkerställd, men det finns olika faktorer som 

tycks visa på en ökad risk att drabbas. Det kan till exempel vara en tidig 

menstruationsdebut, användning av p-piller eller sen klimakteriedebut. En ökning 

ses även hos kvinnor utan barn och hos de som inte ammat. Av de kvinnor som 

drabbas av bröstcancer, finns ärftlighet i släkten hos 10 %, vilket tyder på en viss 

ärftlig tendens. Detta ses främst hos kvinnor som drabbas i unga år (Järhult & 

Offenbartl, 2006). 

Behandling av bröstcancer sker främst genom kirurgi där en del eller hela bröstet 

tas bort, beroende på tumörens storlek. Även lymfkörtlar i armhålan kan behöva 

tas bort, vid eventuell spridning av cancern. Annan kompletterande behandling så 

som strålning, farmakologiska behandlingar och cytostatika kan behövas, 

beroende på hur långt gången och hur pass elakartad cancern är (Järhult & 

Offenbartl, 2006).   

Bäst prognos har de kvinnor som upptäcker sin bröstcancer i ett tidigt skede. Det 

är dock svårt att ge statistiska prognoser eftersom sjukdomen är väldigt 
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individuell (Nystrand, 2009).  Idag lever cirka 80 % tio år efter sin 

bröstcancerdiagnos (Socialstyrelsen, 2009). 

Att vara kvinna och drabbas av en dödlig sjukdom 

Diagnosen bröstcancer innebär för en del kvinnor att behöva invänta döden, och 

finna en balans mellan tankar och känslor. För många kvinnor kan medvetenheten 

av att hon kan dö, handla om bedrövelsen att inte veta när döden kommer inträffa 

och att inte få vara med sin familj i framtiden. eftersom de lever med denna 

osäkerhet om framtiden, behöver de ta vara på det meningsfulla i livet ((McCord-

Mackey & W-Sparling, 2000). När kvinnan drabbas av bröstcancer påverkas 

troligtvis hela familjen, där kvinnan oftast har en betydande roll. Hennes 

familjeliv förändras och hon är tvungen att prioritera andra saker än hon gjort 

tidigare (Ashing-Giwa et al., 2006).  En kvinna i denna situation behöver 

förmodligen mycket hjälp från familjen. Hennes grundläggande värderingar kan 

få stor betydelse för att klara av att leva från dag till dag, och vilken syn hon får 

på döden. Att drabbas av en dödlig sjukdom innebär troligtvis att behöva hitta 

egna strategier för att se det positiva i tillvaron och kunna öppna sig för andra. 

Kvinnan måste nu finna sätt att ta sig igenom sina upplevelser (McCord-Mackey 

& W-Sparling, 2000). 

Kvinnorna kan ha har svårt att acceptera sin nya sjukdom. De kan känna sig 

försvarslösa och behöva söka andlig tro för att få hjälp med att hantera alla sina 

känslor (Ashing-Giwa et lj., 2006). För en del kvinnor kan det innebära en ny syn 

på andligheten och att tron kan förstärkas eller försvagas (Wrubel, Acree, 

Goodman & Folkman, 2009). 

 

Många kvinnor kan inte längre spendera lika mycket tid i hemmet, med tanke på 

behandlingen. Det handlar om att sakna sin familj, sina hem, sina tillhörigheter 

och att sakna förmågan att kunna utföra sina vardagliga rutiner. Många kvinnor 

har känslor som sorgsenhet över sin sjukdom (McCord-Mackey & W-Sparling, 

2000). Att befinna sig på ett sjukhus gör också att kvinnans värld förändras 

eftersom hon inte längre är i den nära och trygga relationen med familjen. Istället 

befinner hon sig med okända människor där hon inte har samma roll som i 

hemmet (Wrubel et al., 2009) 

 

Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning kring hur kvinnor upplever det att leva med bröstcancer, visar 

att kvinnornas hantering av den stress som bröstcancer diagnosen innebär och hur 

familjen påverkas, kan variera.  Det visar sig också att sjukdomen för med sig att 

kvinnorna kan uppleva att de förlorar kontrollen och att de hamnar i ett 

vårdsystem där de inte bestämmer villkoren. Att få diagnosen bröstcancer leder 

till att många kvinnor känner att deras framtid är osäker (Coyne & Borbasi, 2009).  

De vet att deras existens är hotad och negativa tankar får vissa kvinnor att vilja ge 

upp. Det kommer även fram att det är viktigt att kvinnorna ser positivt på saker 

och ting för att känna framtidstro, så att de kan fortsätta leva sina liv som vanligt, i 

den mån det går (Billhult & Segesten, 2003).  

Forskning visar att kvinnorna upplever behandlingen som någonting väldigt 

skrämmande och att den innebär en stor livsförändring för dem (Coyne & 
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Borbasi, 2009). Känslan av att tappa håret, under behandlingen, beskrivs oftast 

som den värsta delen av sjukdomen (Doumit, El Saghir, Abu-Saad Huijer, Kelley 

& Nassar, 2010).  

Det visar sig även att kvinnornas relationer är mycket viktiga. Stödet från 

relationerna kan variera, alltså både vara bristande och stödjande.  Den fysiska 

närheten och att bli förstådd är beskriven som någonting betydelsefullt för dem 

(Landmark, Strandmark & Wahl, 2002).  Forskning tyder på att kvinnorna känner 

en svårighet att berätta om sjukdomen för familj och vänner eftersom att hon är 

rädd för hur de ska reagera (Svensson, Brandberg, Einbeigi, Hatschek & Ahlberg, 

2009). Samtidigt visar forskning att vissa kvinnor kan uppleva det svårt att behöva 

ta emot hjälp och att det tar väldigt lång tid att känna sig ”normal” igen (Coyne & 

Borbasi, 2009). Det visar sig även att kvinnorna känner ett behov av att dela sina 

erfarenheter, samt att själv få stöd från andra med liknande erfarenhet (Doumit et 

al., 2010). 

 

Upplevelse 

 

Upplevelsen av att leva med bröstcancer innebär att hela ens liv förändras. 

Kvinnan upplever en mängd nya känslor, framförallt oro och osäkerhet inför 

framtiden. Kroppen förändras samtidigt som en ny syn på livet utvecklas (Doumi 

et al., 2010). Detta kan ses ur Van Manen (1997) synvinkel, där han menar att 

upplevelse är den levda erfarenheten och involverar den omedelbara, 

oreflekterade medvetenheten av livet. Upplevelsen kan vara omedveten eller 

medveten, och det är någonting som kvinnan ofta blir medveten om efter att ha 

reflekterat över händelsen som har ägt rum. Upplevelser kan handla om enskilda 

händelser i livet som tillsammans bildar en helhet. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM  

 

För att få en förståelse för en kvinnornas upplevelser kan de vårdvetenskapliga 

begreppen: livsvärld, lidande/välbefinnande och den subjektiva och levda kroppen 

användas. De är ontologiska antaganden om verkligheten där patientperspektivet 

står i fokus (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fargerberg, 2007).  

 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg et al., (2007) kan en människas dagliga tillvaro och vardagsvärld 

uppmärksammas genom begreppet livsvärld. Detta begrepp är människors olika 

sätt att se, förstå, beskriva och analysera den värld de lever i. Det är genom 

livsvärlden vi söker efter meningen med livet. Vi lever ständigt i vår livsvärld och 

kan inte komma ur den så länge vi lever. Livsvärlden vid en sjukdom kan 

innebära hur människan upplever sin hälsa, sitt lidande och sitt välbefinnande. 

Lidande och välbefinnande 

Lidande och välbefinnande är enligt Dahlberg et al., (2007) något som finns i alla 

människors liv. Genom att lindra lidande ökas välbefinnandet hos individen och 

vice versa. En förutsättning för att känna sig som en hel människa och uppnå 

välbefinnande, är att respektera sig själv och se sig som en unik individ. För att 
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uppnå detta måste individen kunna hantera sitt lidande. Om lidandet uppkommer 

på grund av en sjukdom, talas det om sjukdomslidande. Exempel på detta kan 

vara att känna sig ensam eller sårbar, men också symtom som illamående och 

trötthet. Vid en sjukdom, till exempel bröstcancer, kan sjukdomslidande beskrivas 

genom känslor, som att inte längre kunna lita eller ha kontrollen över sin kropp 

och ständigt befinna sin i en känslomässig berg- och dalbana mellan hopp och 

förtvivlan. 

Trygghet 

                      Trygghet har en stark koppling till välbefinnande och lidande och är en viktig del 

i varje människas livsvärld. För att känna trygghet i livet behövs en god miljö, 

förtroendefulla relationer, kunskap och kontroll. Vid sjukdom till exempel 

bröstcancer, uppkommer ett hot mot människans vardagstillvaro och detta skapar 

otrygghet hos individen. Vid otrygghet kan människan återfå sin trygghet genom 

att hotet avlägsnas eller att individen upplever att hon har kontroll över tillvaron. 

Detta kan handla om att förstå sin sjukdom, att förstå sina relationer eller att 

känna att hjälp finns att få (Dahlberg et al, 2007). 

 Människans subjektiva och levda kropp 

 För att få en förståelse för hur en människa upplever sin sjukdom och hur den 

påverkar kroppen, krävs det en reflektion över hur kroppen kan vara ett objekt i 

det vardagliga livet. Dessutom vad som händer med den subjektiva kroppen vid 

ohälsa och de relationer som den subjektiva kroppen ingår i. En beskrivning är att 

människan ”har” inte en kropp, utan ”är” sin kropp. Det är genom den subjektiva 

kroppen vi har tillgång till världen. Människan upplever kroppen som en helhet 

och skiljer inte på kroppen och ”jaget”. När kroppen däremot orsakar människans 

lidande, skiljs begreppen kroppen och jaget åt. Om den subjektiva kroppen 

förändras till exempel av en sjukdom, innebär det en förändring av tillgången till 

livet (Dahlberg et al, 2007).  

 SYFTE  

Studien avser att undersöka hur kvinnor kan uppleva att det är att leva med 

bröstcancer.  

METOD 

En litteraturstudie, analyserad med en kvalitativ ansats genomfördes, baserad på 

åtta vetenskapliga artiklar. Den kvalitativa ansatsen hade som syfte att få en 

helhetsförståelse över en situation, där upplevelsen undersöktes för att få en 

förståelse för människan. Med litteraturstudie menades att litteraturen användes 

som informationskälla, det vill säga insamlingsdata (Olsson & Sörensen, 2007).   

Urval 

Databaser som användes vid artikelsökningen var Cinahl och PubMed. Dessa 

databaser valdes eftersom syftet till denna studie kunde knytas an till omvårdnad, 

medicin och hälso- och sjukvård. Datamättnad rådde efter sökningarna i Cinahl 

och PubMed, varför fler sökningar i andra databaser inte behövdes.  
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Inklusionskriterierna som valdes var: kvalitativ studie, kvinnor, bröstcancer, 

vuxna över 18 år och artiklar publicerats år 1995 och framåt.  

Cinalhl var en databas där artiklarna innehöll ämnen som omvårdnad och hälso- 

och sjukvård. Sökorden/MESH-termer som användes var: breast cancer och life 

experience. Det hittades 98 artiklar och dessa abstract lästes igenom. Efter detta 

moment valdes 14 stycken av dessa artiklar ut då abstracten stämde överens med 

syftet till denna studie.  

PubMed var en databas som innehöll medicinska- och omvårdnadsinriktade 

artiklar och här genomfördes två sökningar.  

Sökorden/MESH-termer som användes vid den första sökningen var: breast 

neoplasms, life change events, experience och quality of life. Quality of life valdes 

som sökord för att smala av sökningen till färre artiklar. Livskvalité ansågs vara 

en beskrivning av hur livet upplevdes och något som till viss del fanns i varje 

människas liv. Därför användes detta sökordet. Det hittades 10 artiklar och 4 av 

dessa valdes ut efter att abstracten lästs igenom.  

I den andra sökningen användes sökorden/MESH-termer: breast cancer, patient 

experience och life change events. Det resulterade i 46 artiklar och efter att ha läst 

igenom abstracten valdes två stycken artiklar ut.  

På detta sätt valdes totalt 20 stycken artiklar ut från dessa två databaser till 

kvalitetsgranskningen enligt Willman, Stolz och Bahtsevani (2006) (se bilaga 2). 

Artiklarna lästes sedan igenom och kvalitetsgranskades enligt Willman et al., 

(2006). I denna kvalitetsgranskning undersöktes bland annat studiens syfte och 

om detta var tydligt angivet, hur metoden och urvalet gått till, om utfall förekom 

av deltagarna, hur datainsamlingen gått till och hur pass relevant resultatet var till 

studien. Efter granskningen valdes åtta slutliga artiklar ut för användning i 

studien. Resterande 12 artiklar ansågs inte vara av bra kvalité efter granskningen 

och valdes därför bort. Den sämre kvalitén på de 12 artiklarna berodde bland 

annat på studiens problemformulering eller att metoden inte var tydligt beskriven.  

 Dataanalys 

Artiklarna valdes att analyseras enligt Graneheim och Lundman (2008) 

beskrivning av innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys användes för att tolka 

texter i bland annat vårdvetenskap och bestod av fem olika steg.  

1. Först lästes artiklarna igenom för att skapa ett sammanhang.  

2. Sedan valdes meningsbärande enheter ut som stämde överens med syftet 

till studien.  

3. Efter detta kondenserades meningsenheterna till kortare stycken och 

översattes till svenska. Texten blev då lättare att hantera samtidigt som 

innehållet behölls.  

4. Efter kondenseringen kodades texten. Koden var ett kort sätt att beskriva 

vad meningsenheten innehöll och gjorde det lättare att se materialet på nya 

sätt.  

5. När detta var gjort, delades koderna in i olika kategorier utifrån liknande 

innehåll. Sedan skapades underkategorierna. 
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RESULTAT 

Utifrån analysen kom fyra kategorier fram: emotionella upplevelser med 

underkategorierna: osäkerheten och känslan av ett hot mot hennes existens, leva 

med oro och känslan av hopp trots den osäkra framtiden. Psykiska upplevelser 

med underkategorierna: en förändrad syn på sig själv och ändrad syn på livet. 

Upplevelsen av de fysiska förändringarna med underkategorierna: känslan av att 

förlora ett bröst och känslan av att tappa sitt hår. Den fjärde och sista kategorin 

blev sociala upplevelser med underkategorierna: relationen till maken, 

upplevelsen av släkt och vänners reaktioner samt känslan av att träffa andra med 

liknande erfarenhet.  Det framkom också ett bifynd: brister i vården.  

Emotionella upplevelser 

Osäkerheten och känslan av ett hot mot hennes existens 

Muniz da Costa Vargens & M-Berterö (2007) beskrev att kvinnorna var osäkra på 

om de kunde dö i morgon, nästa vecka eller nästa år. De kvinnor som kände 

någon som dött av bröstcancer, kände sig mer osäkra på sin egen framtid (Nelson 

1996). Muniz da Costa Vargens & M-Berterö (2007) beskrev det som ”att leva 

med döden som en skugga”. Tidigare fall av bröstcancer i släkten gjorde även att 

de visste vad diagnosen innebar, vilket gjorde dem sorgsna. Lacey (2002) beskrev 

att när de med tiden lärde sig att hantera sina känslor, minskade deras osäkerhet. 

I Halkett, Arbond, Scutter & Borg (2007) studie sågs sjukdomen som ett hot mot 

kvinnans bröst, kvinnlighet och hennes kroppsuppfattning. Det kändes som om 

deras kroppar hade svikit dem och att de inte längre gick att lita på. De nämnde 

också att kvinnorna fick en känsla av att sjukdomen utmanade deras existens, 

självkänsla, framtida mål och värderingar.  

 Leva med oro 

Behandlingen var den största orsaken till kvinnornas oro (Richer & Ezer, 2002). 

Browall, Gaston-Johansson & Danielson (2006) beskrev att de var medvetna om 

att de kämpade mot en svår sjukdom, fast de kände sig friska. Lacey (2002) 

nämnde också att kvinnorna kände att de ville bli av med cancern så fort som 

möjligt. 

”And, there is nothing that is fore sure anymore. I will never had 

that, (feeling of security) I hope I always had. . . Browall et al., 

2006, s 37. 

Deras liv kretsade mycket kring att vänta på provresultat och de började fundera 

på negativa svar. När behandlingen däremot gick framåt, till exempel när de 

behövde mindre mediciner, kände kvinnorna mer kontroll över sina liv och sin 

framtid. Byte av behandling ökade oron hos kvinnorna, på grund av ny 

information, och oro för sjukdomens prognos (Nelson, 1996). Många kvinnor 

upplevde att det var mycket beslut som skulle tas och detta orsakade en ständig 

stress hos dem (Lacey, 2002). De upplevde det förvirrande att inte veta om 

sjukdomen skulle botas eller leda till döden. Kvinnorna reflekterade över sig 

själva och sin ovissa framtid, med tanke på att det både kunde sluta bra eller 
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dåligt. Oron bleknade med tiden, men de nämnde att den kunde komma tillbaka 

när de kände sig sårbara (Nelson, 1996).  

 Känslan av hopp trots den osäkra framtiden 

Kvinnorna kämpade med att försöka att inte ge upp för att få tillbaka kontrollen 

över sina liv (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002). De upplevde att 

känslan av kontroll ökade, när de pratade om sin ovissa framtid (Nelson, 1996). 

Enligt Halkett et al., (2007) kunde de göra allt för att överleva och funderade 

mycket kring vilka konsekvenser deras beslut hade på deras liv.  

Under de stunder när de inte upplevde kontroll, blev de osäkra (Nelson, 1996). De 

valde då att till exempel söka information själva för att känna de blev mer 

förberedda att fatta beslut, gå igenom behandlingen och utmaningarna. Detta 

ökade självförtroendet och det gav dem en känsla av normalitet och helhet i sina 

liv (Halkett et al., 2007). 

Känslan av hopp gjorde att kvinnorna kunde tro på framtiden. Fast att sjukdomen 

ibland försämrades, försökte de se med hopp och tilltro på en fortsättning av livet. 

Ju längre tid som gick efter diagnosen, ju mer hopp kände de. Vid de tillfällen då 

hopp inte hittades, kunde hopplösheten leda till depression (Nelson, 1996). 

Psykiska upplevelser 

En förändrad syn på sig själv 

Efter diagnosen insåg de att de inte längre kunde ta livet för givet, och detta 

påverkade deras självkänsla (Halkett et al., 2007). Frågor som varför, orsak, och 

sökande efter mening, bearbetades och det här gjorde att kvinnorna växte och 

utvecklade sin självbild (Arman et al., 2002). Kvinnorna upplevde sig få en ny själ 

och att de blev som nya människor. De fick ett nytt perspektiv på livet och började 

tro på sig själva (Muniz da Costa Vargens & M-Berterö 2007). De lärde sig nya 

sätt att vara, genom utmaningarna som de mötte. Detta bidrog till att de 

förändrades (Nelson, 1996). Det fick dem att inse vilken styrka de hade inom sig 

och såg sig själva som starka kvinnor. De blev samtidigt mer känsliga och 

bestämda (Muniz da Costa Vargens & M-Berterö 2007).  

Kvinnorna fann meningen med livet genom att upptäcka sig själva, och bygga nya 

relationer. Strävan efter att bli normal och att bli densamma som innan 

sjukdomen, kändes dock som en omöjlig önskan för många kvinnor (Nelson, 

1996).  

Ändrad syn på livet 

Bröstcancern förändrade kvinnornas perspektiv på livet. Inget var som det varit 

innan de fick sjukdomen (Arman et al., 2002). Vissa kvinnor upplevde det som 

ofattbart att de inte kunde prioritera de viktiga sakerna i livet förrän de fick cancer 

(Richer & Ezer, 2002).  De såg sjukdomen som ett tecken på att de måste ändra 

sina liv (Arman, Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin, 2001). De upptäckte hur 

underbart det var att leva, att ha vänner, och att vara nära naturen. De började se 

världen på nya sätt och började leva mer intensivt för att ta till vara på varje stund 

(Muniz da Costa Vargens & M-Berterö 2007). En del av kvinnorna utvecklade ett 
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mer fördjupat och förnyat intresse för andliga och existentiella frågor (Arman et 

al., 2001).  Många valde därför att ge sin tillit till Gud (Halkett et al., 2007).  

”I pay attention to all the little things around me. I see that life is 

fragile and an incredible gift, I wake up in the morning and I am 

happy to have been given another day” Arman et al., 2001 s 196. 

Tyvärr gjorde bröstcancern att en del kvinnor fick en mörkare syn på livet och att 

de blev medvetna om hur hårt livet egentligen kunde vara (Arman et al., 2001). 

Upplevelsen av de fysiska förändringarna 

Känslan av att förlora ett bröst 

Förlust av en ett bröst innebar en stor förändring av kvinnan. Det ändrade hennes 

kroppsuppfattning och kommunikationen med omvärlden. För vissa innebar det 

en osäkerhet i de sociala relationerna, eftersom de då kände att de inte kunde dölja 

sin sjukdom. Om de dolde sin bröstcancer kunde det leda till självisolering 

(Muniz da Costa Vargens & M-Berterö 2007).   

Kvinnorna ansåg att deras kropp kunde vara en vän, som de försökte få på rätt väg 

igen, men de ansåg också att kroppen hade svikit dem, och då kunde den istället 

ses som en fiende (Richer & Ezer, 2002).  Kvinnorna beskrev sina kroppar som 

stympade, och det fick dem att känna sig osäkra (Arman et al., 2002). Många 

kvinnor såg sig ändå som samma personer de alltid varit, trots att de hade förlorat 

ett bröst (Muniz da Costa Vargens & M-Berterö 2007).  

Känslan av att tappa sitt hår 

Behandlingen innebar att många kvinnor tappade sitt hår. Detta upplevdes som 

den värsta känslan, och som något väldigt svårt och smärtsamt (Browall, et al., 

2006). Kvinnorna kände att de förlorade känslan av att vara kvinna. Deras 

självbild förändrades och de kände att de inte var sig själva längre. Detta 

påverkade i sin tur deras relationer (Muniz da Costa Vargens & M-Berterö 2007). 

Vissa kvinnor visste inte hur de skulle reagera när de tappade håret och de kände 

att de hela tiden blev påminda om sin sjukdom (Richer & Ezer, 2002). 

”It was the seventeenth day and I stood in the bathroom and pulled 

hair and just got my hands full of hair – just pulled it away. It was 

the first time that I started, then I started to cry” Browall et al., 2006 

s 37. 

Sociala upplevelser 

Relationen till maken 

Relationerna runt kvinnan kunde påverkas till det bättre, eller sämre. Ofta 

försämrades relationen till maken (Arman  et al., 2001).  Kvinnans instabila 

humör påverkade hennes relationer och irritationen togs framförallt ut på partnern 

(Arman et al., 2001). Makens närvaro kändes ändå viktigast och vissa kvinnor 

kände att det var skönt att stå i centrum (Browall, et al., 2006). Han var aktivt med 

i beslut och gav det stöd som kvinnorna behövde (Halkett et al., 2007). En del 
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kvinnor beskrev sina makar som chaufförer, psykologer och vårdare (Richer & 

Ezer, 2002).  

”He was there to be with me and hold my hand and gave me a lot of 

comfort in the initial diagnosis. He asked the surgeons questions 

when I couldn´t, when I was to upset to speak he did all of that for 

me…” Halkett et al., 2007 s 327. 

Ibland kände däremot en del kvinnor brist på hänsyn, och att maken inte var 

närvarande. Hon ifrågasatte då hans styrka och förmåga att finnas där och detta 

ledde till rädsla att förlora honom och att bli ensam (Browall et al., 2006). 

Kvinnorna upplevde att många gånger hade maken svårare att acceptera 

sjukdomen än vad hon själv hade. Därför kände hon ett behov av att dölja sin 

rädsla och sorg, vilket var en börda för henne (Browall et al., 2006).  

Upplevelsen av släkt och vänners reaktioner 

Bröstcancern gjorde att kvinnorna började behandlas annorlunda av omgivningen. 

Blickarna förändrades och det kändes som om de levde med en dödsdom. En del 

kände det som om de blev behandlade som handikappade, eller som om de bar på 

en smittsam sjukdom. De kände att människorna runt omkring inte förstod att 

sjukdomen förändrat dem, och att de nu hade vissa begränsningar i det dagliga 

livet (Muniz da Costa Vargens & M-Berterö 2007).  

I början av behandlingen upplevde vissa kvinnor stora utmaningar med att hantera 

andras åsikter. Frågorna från andra, till exempel om behandling, känslor och deras 

psykiska tillstånd, gjorde att kvinnorna hela tiden påmindes om deras sjukdom. 

Kvinnorna ville ibland inte ha kontakt med människor som såg dem som 

”halvdöda” och slutade därför ta emot samtal och besök, vilket ledde till isolering 

(Richer & Ezer, 2002). Det kunde också vara så att familjen inte ville att 

människor runt omkring skulle känna till cancern. Detta upplevde kvinnan som en 

negativ påverkan på hennes sociala liv och rätten att få vara fri. Vid enstaka 

tillfällen var det kvinnan som dolde sjukdomen från sina släktingar, för att skydda 

familjen mot deras reaktioner, och för att kunna leva ett normalt liv (Muniz da 

Costa Vargens & M-Berterö 2007).  

“People around me are really getting on my nerves: they talk to me 

like i am about to die. I can´t stand it! My neighbor keeps on 

bringing me food. I really hate the pitying: I want to be treated 

normaly” Richer & Ezer, 2002, s 117. 

Lidandet hos kvinnan förnekades ibland av vänner, släktingar och även hos dem 

själva.  Reaktionerna från omgivningen kunde vara förvirrande för kvinnan 

(Arman et al., 2002). Hon upplevde även en svårighet att prata om sin sjukdom 

med sina kollegor (Browall et al., 2006).  

”But then I noticed, and when I came back and started to work full-

time my boss came to me and said that this position I had applied for 

had gone to someone else because I had to think of my illness” 

Browall et al., 2006 s 39.  
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En del kvinnor upplevde däremot att relationen till familjemedlemmarna 

förbättrades (Arman et al., 2001). Dessa kvinnor beskrev sina familjer som 

soldater och hjälpredor, några som skyddade dem genom sina upplevelser av 

sjukdomen (Richer & Ezer, 2002). De upplevde att familjen fanns där för dem och 

hjälpte dem att klara av sin sjukdom (Lacey, 2002). 

 Känslan av att träffa andra med liknande erfarenhet  

Kvinnorna kände att det var viktigt att ha någon utanför familjen att prata med 

(Browall, et al., 2006). Därför sökte de kontakt med personer som tidigare haft 

eller hade cancer, eftersom de visste vad de gick igenom. Det gav dem hopp och 

inspiration inför framtiden (Halkett et al., 2007). Kvinnorna fick även en positiv 

styrka, och en känsla av stöd (Browall et al., 2006). 

”Yes, it is very important to have someone to share this with 

because other people do not know what you´re talking about. You 

can explain but they do not know what chemotherapy treatment is” 

Browall et al., 2006, s 37.    

En negativ sida av detta var att kvinnorna ständigt jämförde sig med de andra 

kvinnorna, till exempel mängden håravfall. De kunde också se att vissa kvinnor 

blev sämre och sämre för varje gång de sågs (Richer & Ezer, 2002). 

”I see someone who´s very ill and this undermines me… I don´t 

want to be with these people. So I usually come out depressed. It 

should be a more upbeat situation” Nelson, 1996. 

Trots att kvinnorna kände en viss osäkerhet, ville vissa kvinnor hjälpa andra, och 

ta del av deras upplevelser. Detta gjorde att de kände en mening med sin 

erfarenhet, samtidigt som de fick en känsla av att behövas (Nelson, 1996). 

För att få en känsla av trygghet, kände en del kvinnor att de behövde tro på något. 

En del la därför sin tillit till Gud (Halkett et al., 2007). Kvinnorna tyckte att 

andligt stöd kunde var viktigt, till exempel genom musik, naturen och att träna 

kulturella övertygelser (Nelson, 1996). 

Bifynd 

Under analysen kom en underkategori fram som inte stämde överens med syftet. 

Denna underkategori ansågs ändå vara viktig eftersom det är något sjuksköterskan 

kan påverka. 

Brister i vården 

En del kvinnor kände att de fick den fysiska vård de behövde, men att det brast i 

den psykiska vården. De kände att kropp och själ inte sågs som en helhet, och 

detta orsakade brist på tillit och en känsla besvikelse, vilket ledde till ett ökat 

lidande för kvinnorna (Arman et al., 2002).  
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”Because the medical care completely ignores any psychological 

effects it comes across, yes, so that one is ashamed then, or believes 

that it´s just me that reacts this way and there is something wrong 

with me and this isn´t anything that really exists, because it´s 

nothing you talk about, it isn´t anything that is really there and it´s 

certainly nothing that happens to anyone else” Arman et al., 2002, s 

100. 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor kan uppleva att det är att leva 

med bröstcancer. Enligt Olsson & Sörensen (2007) var en kvalitativ 

litteraturstudie en beskrivande metod som beskriver sammanhanget i omvärlden.  

Detta val gjorde att ett så brett resultat som möjligt uppnåddes. Detta gav en större 

översikt och förståelse för kvinnornas upplevelser. Svårigheten med ett brett syfte 

var att resultatet blev väldigt stort och det var svårt att få en jämvikt mellan 

resultatet och de övriga delarna i studien.   

Databaser som användes var Cinahl och PubMed då dessa innehöll medicinska- 

och omvårdnadsinriktade artiklar. Enligt Willman et al., (2006) ansågs det inte 

tillräckligt att söka vetenskapliga artiklar i enbart en databas, varför två databaser 

användes. PubMed användes eftersom det är den största medicinska 

referensdatabasen i världen (Backman, 2009). PubMed och Cinahl ansågs vara de 

mest användbara databaserna inom omvårdnadsforskningen (Granskär et al., 

2009). Efter sökningar i dessa databaser hittades 20 artiklar. Detta ansågs 

tillräckligt, varför inga sökningar i de andra databaserna gjordes. Olika 

sökord/MESH-termer söktes i de olika databaserna för att få fram ett så varierat 

resultat som möjligt (se bilaga 1). Detta ansåg Willman et al., (2006) vara ett 

effektivt sätt då det ökade sannolikheten för att erhålla artiklar som motsvarade 

syftet. 

Få begränsningar i sökningarna valdes eftersom upplevelsen av att leva med 

bröstcancer var väldigt stort och hela upplevelsen ville undersökas, inte bara en 

specifik del. Artiklar publicerade 1995 och framåt valdes eftersom ett så aktuellt 

resultat som möjligt ville fås fram. Bröstcancer hos män valdes bort, eftersom 

denna studie fokuserade på kvinnornas upplevelser.  

Artiklarna som valdes ut var gjorda i länder med liknande kultur som i Sverige, 

förutom en artikel som var gjord i Brasilien. Att ha med en artikel som undersökte 

upplevelsen hos kvinnor i Brasilien, innebar att deltagarnas syn på bröstcancer 

kunde vara annorlunda jämfört med kvinnorna i de övriga artiklarna. Detta 

eftersom kulturerna skiljde sig från varandra. Det positiva som detta förde med 

sig, var att resultatet fick en större variation. Det negativa med att ha med en 

artikel från en annan kultur, var att resultatet kunde vilseledas. Diskussioner kring 

detta uppkom, men innehållet i artikeln ansågs relevant till studien och de delar 

som skiljde sig för mycket, vad gäller kultur, valdes därför bort. 

Analysen av artiklarna grundade sig på Graneheim och Lundman beskrivning av 

innehållsanalys. Den valdes eftersom den på ett strukturerat sätt i olika steg, 

sammanfattade innehållet i alla artiklar (Granskär et al., 2008). Under hela 
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processen diskuterades analyseringen ständigt och dess relevans till syftet. Det 

som uppfattades som svårt var översättningen från engelska till svenska. Vid vissa 

tillfällen var det svårt att hitta ett svenskt ord med samma innebörd som det 

engelska ordet, men efter diskussioner hittades lämpliga översättningar som inte 

förändrade själva innehållet. När alla kategorier var gjorda och skulle skrivas ned, 

gick båda parter igenom allt material för att undvika fel översättningar, koder och 

kategoriseringar. Allt detta gjordes för att få fram ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. 

Resultatdiskussion 

Analysen i denna litteratursammanställning tyder på att leva med bröstcancer kan 

innebära upplevelser av emotionell, psykisk, fysisk och social karaktär. 

En intressant del i resultatet är att kvinnorna upplever håravfallet som det värsta 

av behandlingen, till stor del på grund av att de nu inte längre kan dölja sin 

sjukdom, samt att deras känsla av att vara kvinna hotas. Detta styrker Bottomley 

et al., (1997) i sin studie där kvinnorna berättar att håravfallet är den största 

rädslan.  Detta kan beskrivas med Dahlberg et al., (2007) teori, att människan ”är” 

sin kropp och det är genom kroppen hon har tillgång till världen, relationer och 

hur omgivningen uppfattar kvinnan. Detta tyder på att håravfallet förändrar 

kvinnans livsvärld, kvinnans syn på sig själv och hur andra uppfattar henne. Att 

förlora något som identifierar vem kvinnan är, kan vara deprimerande. Depression 

är någonting som sjuksköterskan måste vara uppmärksam på. 

I resultatet framkommer det att det är maken som påverkas mest i familjen, 

förutom kvinnan, av bröstcancern. Detta resulterar i att stödet från honom ofta 

uppfattas som bristande. Däremot nämner Howard, Bottorff, Balneaves & Grewal 

(2007) att trots att mannen har svårigheter att hantera kvinnans bröstcancer, så 

upplevs han som stark och ett viktigt emotionellt och praktisk stöd. Dahlberg et 

al., (2007) nämner just att människan måste känna att förtroendefulla relationer 

finns för att skapa en trygghet, som kan hjälpa henne igenom sin sjukdom. Detta 

stärks i Landmark, Strandmark & Wahl (2002) studie där det visar sig att kvinnor 

utan stöd har svårare att hantera sin sjukdom. Landmark et al., (2002) fortsätter att 

beskriva detta genom att lägga tyngd på att stödet från makarna upplevs som 

avgörande, för att kvinnorna ska orka kämpa mot sjukdomen. Trots många 

svårigheter så är stödet från makarna stort. Eftersom att stödet från maken är 

varierande, har kvinnorna olika förutsättningar för att få hjälp med att hantera sin 

sjukdom. Detta tyder på att det är viktigt att sjusköterskan även är uppmärksam på 

makens reaktioner, eftersom han spelar en viktig roll i kvinnans förmåga att klara 

av sin sjukdom. 

I resultatet framkommer det att kvinnorna upplever omgivningens reaktioner som 

svåra. Detta motsäger Landmark et al., (2002) däremot i sin studie där kvinnorna 

ofta upplever stöd från personer de inte förväntar sig. Vissa kvinnor upplever 

uppskattande och kärleksfulla reaktioner från sina kollegor. Detta ger henne 

självförtroende och trygghet. Howard et al., (2007) styrker däremot i sin studie att 

omgivningens reaktioner upplevs svåra. Många kvinnor beskriver att de försöker 

dölja sin sjukdom genom att bara berätta om den för de närmsta, för att inte skapa 

oro i omgivningen. Kvinnorna beskriver även att familjemedlemmarna ibland vill 

att cancern ska hållas dold från omgivningen för att slippa andras reaktioner. 

Utifrån Dahlbergs et al., (2007) synvinkel skapar det en otrygghet för kvinnan att 
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dölja sin sjukdom, och på så vis ge ett lidande hos henne. Vad kvinnan behöver är 

förtroendefulla relationer med förståelse för hennes livsvärld.  

Det framkommer i studien att det kan vara en nackdel för kvinnorna att träffa 

andra med liknande erfarenhet, eftersom de då jämför sig mycket med varandra. 

Detta stärker Dickerson-Coward & Kahn (2005) i sin studie där kvinnorna 

berättar att när de delar sina erfarenheter med andra, jämför de deras stadium i 

sjukdomen och de ser alltid någon som har det värre än dem. Samtidigt 

motbevisar han att kvinnorna upplever det stöttande att träffa de andra kvinnorna, 

eftersom de hjälper varandra genom svåra problem som uppstår på grund av 

sjukdomen. Därigenom får de vänner som har den förståelse de behöver. Detta 

stärker Drageset, Lindström & Underlid (2010) i sin studie där det framkommer 

att kvinnorna tycker att det hjälper att prata med andra. Det beskrivs som en sorts 

terapi. Samtidigt fortsätter Drageset et al., (2010) med, att vissa kvinnor däremot 

tycker att det inte ger dem någon hjälp. Det känns som att de förlorar styrka, 

tycker synd om sig själva och att de förlorar sin energi. Dahlberg et al., (2007) 

stärker däremot att det är bra för kvinnan att träffa andra med liknande erfarenhet. 

Hon beskriver att kvinnan måste förstå sin sjukdom för att kunna hantera den. 

Detta är något som inte alltid de närmaste relationerna kan hjälpa henne med.  

Ett bifynd som har hittats är att kvinnorna upplever en brist i vården. De upplever 

att de inte får den psykiska vård som de känner att de behöver. Enligt Arman et 

al., (2002) beror detta på att kvinnorna inte ses som en helhet, utan är uppdelade i 

kropp och själ. Detta styrker Landmark et al., (2002) i sin studie där kvinnorna 

känner att de är i ett system där den unika individen inte blir sedd.  Detta tar deras 

energi ifrån dem, vilken de egentligen behöver för att klara av sin hotande 

livssituation. För att beskriva sina möten med sjukvården använder kvinnorna ofta 

ord som avvisande, tvivel och förvirrande. Även Dahlberg et al., (2007) styrker att 

det finns brist i vården genom att beskriva att kroppen och jaget delas upp vid 

sjukdom. Detta gör att kvinnan måste få både kroppslig och psykisk vård. Därför 

krävs det förståelse från vårdaren över hur kvinnans subjektiva kropp upplevs, för 

att kunna se henne som en helhet och ge vård utefter det. Däremot framkommer 

det i Bottomley & Jones (1997) studie att kvinnorna upplever ett bra psykologiskt 

stöd från sjukvårdspersonal. De ser sjuksköterskan som ett troget och hjälpande 

stöd, de finns där och svarar på deras frågor. Vidare beskriver Howard et al., 

(2007) i sin studie att bristen på den psykiska vården bland annat kan bero på att 

kvinnorna får för lite information vilket resulterar i att de känner att de har 

kommit in i en värld de inte förstår. Detta tyder på att den psykiska vården är lika 

viktig som den fysiska. Sjuksköterskan måste se den unika individen och inte 

endast fokusera på det kroppsliga hos kvinnan. Alla kvinnor bör bli erbjudna 

psykisk vård för att underlätta den svåra situation som kvinnan hamnar i. 
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SLUTSATS 

Denna studie visar hur kvinnor kan uppleva det att leva med bröstcancer. De 

upplever mycket oro och osäkerhet inför deras framtid. Att leva med bröstcancer, 

innebär att få en förändrad självbild och kroppsuppfattning. Kvinnan måste lära 

sig att trivas med sig själv och sin nya kropp och hon måste hantera andras åsikter 

och reaktioner. Kvinnan och hennes anhöriga behöver stort stöd under hela 

sjukdomsperioden för att klara av att hantera alla svårigheter som det innebär att 

leva med bröstcancer. Denna studie visar att vården är bristande. Många kvinnor 

upplever att de inte får den psykiska vård de behöver. Slutsatsen av detta är, att 

sjuksköterskan måste få en ökad förståelse för hur kvinnan upplever det att leva 

med bröstcancer. Detta gör att sjuksköterskan blir bättre på att finnas till hands, 

visa empati, och ge kvinnan den trygghet hon behöver. 
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BILAGA 1 Litteratursökning 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 

Cinahl Breast cancer 16199   

 Life experience 5372   

 Breast cancer AND life 

experience 

98 14 5 

PubMed 

Sökning 

nr. 1 

Breast neoplasms 166712   

 Life change events 15327   

 Experience 323742   

 Quality of life 78664   

 Breast neoplasms AND life 

change events AND experience 

AND quality of life 

10 4 1 

PubMed 

Sökning 

nr. 2 

Breast cancer 209166   

 Patient experience 171467   

 Life change event 16981   

 Breast cancer AND patient 

experience AND quality of life 

46 2 2 
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BILAGA 2 Kvalitetsgranskning av artiklarna 
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BILAGA 3 Artikelöversikt 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Kvalitet 

Typ 

M. Arman, A. 

Rehnsfeldt, M. 

Carlsson och E. 

Hamrin 

2001 

Svergie 

Indications of 

change in life 

perspective 

among women 

with breast cancer 

admitted to 

complementary 

care 

Att undersöka 

kvinnors upplevda 

konsekvenser, 

upplevda orsaker till 

bröstcancern och 

viktiga aspekter för 

kvinnorna 

Kvalitativ och 

kontrollerad studie, 

intervjuer med öppna 

frågor 

N=59 Kvinnornas syn på sina relationer 

förändrades och blev mer värdefull. 

Deras självförtroende och styrka blev 

bättre. De tyckte livet hade blivit mer 

berikat. Kvinnorna upplevde sig vara 

skörare och ha låg anda. 

 

Bra kvalité 

Maria Arman, Arne 

Rehnsfeldt, Lisbet 

Lindholm och 

Elisabeth Hamrin 

2002 

Sverige, Finland 

The face of 

suffering among 

women with 

breast cancer-

being in a field of 

forces 

Att studera 

erfarenheter av 

lidande bland kvinnor 

med bröst cancer I 

olika vårdkulturer 

som beskrivits av 

dessa kvinnor och 

deras närstående 

Kvalitativ 

bandinspelade 

intervjuer. 

N=17  

 

Hur lidandet rörde kvinnors inre existens 

och värderingar. Det påverkade allt i 

kvinnans liv, inklusive deras syn på sig 

själva och deras relationer 

Bra kvalité 

Maria Browall, Fannie 

Gaston-Johansson, Ella 

Danielson 

2006 

Sverige 

Postmenopausal 

women with 

breast cancer: 

Their experiences 

of the 

chemotherapy 

treatment period 

Beskriva upplevelsen 

av postmenopausala 

kvinnor med 

bröstcancer som 

genomgår 

cytostatikabehandling 

. 

Bandinspelade 

intervjuer med öppna 

frågor användes 

N=20 Fyra teman framkom som visar hur 

kvinnorna som fick kemoterapi upplevde 

behandlingsperioden. Dessa teman var: 

Rädslan för det okända, påverkan på 

kropp och skäl, att klara sig och ett 

förändrat liv 

Bra kvalité 

G.K.B Halkett, P. 

Arbon, S.D Scutter, M. 

Borg 

2007 

Australien 

The phenomenon 

of making 

decisions during 

the experience of 

early breast 

cancer 

Ta reda på och förstå 

fenomenet och 

upplevelsen av att 

fatta beslut under 

tidig bröstcancer, och 

att beskriva de 

typiska beslut som 

dessa patienter möter 

En tolkande, 

fenomenologisk 

forskningsmetod med 

djupgående, 

bandinspelade 

intervjuer användes 

N=18 Fem teman hittades som kunde 

representera upplevelsen av att fatta 

beslut. Dessa var: Att bli utmanad, bli 

redo, överleva, att dela utmaningen och 

att ifrågasätta framtiden 

Bra kvalité 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Kvalitet 

Typ 

Margaret D. Lacey 

2002 

Pennsylvania, USA 

 

The experience of 

using decisional 

support aids by 

patients with 

breast cancer 

Att undersöka den 

levda erfarenheten 

hos patienter med 

bröstcancer med 

hjälpmedel och stöd 

för beslut innan 

diagnos, vid diagnos 

och 

behandlingsfaserna 

under sin sjukdom 

Bandinspelade 

intervjuer 

N=12 Sex teman hittades: 

Vara för stressad och överväldigad för att 

fatta ett beslut, känna en inre känsla av 

brådska över att bli av med bröstcancern, 

lita på åsikter och yttranden från läkare 

om val av behandling, förstå vikten av 

stöd från familj och vänner vid 

beslutsfattande, tycka att 

sjuksköterskorna var otillgängliga eller 

oengagerade i det tidiga beslutsfattandet 

och att gå miste om fördelarna med ett 

tvärvetenskapligt angreppssätt 

 

Bra kvalité 

Octavio Muniz da 

Costa Vargens, Carina 

M. Berterö 

2007 

Brazilien 

Living with breast 

cancer: Its effect 

on the life 

situation and the 

close relationship 

of women I brazil 

Identifiera och 

beskriva 

bröstcancerns 

effekter utifrån 

kvinnornas 

upplevelser av 

kroppsuppfattning 

och intima relationer 

En fenomenologisk 

metod användes med 

Kvalitativa, 

ljudinspelade 

intervjuer  

N= 11 

(0) 

Fyra teman tolkades och identifierades. 

Dessa teman var: Att uppnå en positiv 

inställning till livet, att vilja bli erkänd 

som en kvinna med särskilda behov, 

tankarna kring 

kroppsuppfattning/självbild och att göra 

insatser för att dölja  

Bra kvalité 

 

Jenenne P. Nelson 

1996 

Colorado 

Struggling to gain 

meaning: Living 

with the 

uncertainty of 

breast cancer 

Att få insikt i 

upplevelsen av 

osäkerhet hos kvinnor 

som lever med 

bröstcancer 

Band inspelade, 

kvalitativa intervjuer 

och tolkningar av 

fotografier 

N=9 Fem teman upptäcktes: skiftande känslor, 

att förlita sig på stöd genom relationer, 

övergångar: att lära sig nya sätt att leva i 

världen, reflektioner av sig själv i 

världen och att öka förståelsen: sätta 

osäkerhet i livets perspektiv 

Bra kvalité 

Marie-Claire Richer 

och Helene Ezer 

2002 

Canada 

Living in it, 

Living with it, 

and moving on: 

Dimensions of 

meaning during 

chemotherapy 

Att förstå betydelser 

knytna till 

upplevelsen av att 

genomgå kemoterapi. 

Fördjupad 

undersökning med 

semistrukturerade 

intervjuer med en 

grundlig närmande 

teori för att förstå 

kvinnornas 

erfarenheter 

N=10 Kvinnorna beskrev tre olika upplevelser 

av bröstcancer och kemoterapi: Leva i 

det, leva med det och att gå vidare. 

Bra kvalité 
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BILAGA 4 Innehållsanalys  

Art 

nr 

Meningsenhet Kondensering Kod  Sub-

kategori 

Kategori 

1 They are aware of death, 

living with the phantom of 

death. 

Att leva med 

döden som en 

skugga. 

Döden efter 

sig 

Osäkerhet 

och ett hot 

Emotionella 

upplevelser 

1 The cancer experience gave 

them a new soul: they have 

become other persons. 

Cancer 

erfarenheten 

gjorde att de 

blev som nya 

människor och 

fick en ny själ. 

Ny 

människa 

och själ 

En 

förändrad 

syn på sig 

själv 

Psykiska 

upplevelser 

5 For some women, the breast 

cancer resulted in 

developing a darker view of 

life and an ability to be 

more conscious of the 

harder side of life. 

Vissa kvinnor 

utvecklade en 

mörkare syn på 

livet och de blev 

medvetna om 

hur hårt livet 

kunde vara. 

Mörkare 

syn på livet 

Ändrad 

syn på 

livet 

Psykiska 

upplevelser 

2 The role of the spouse was 

described as a life line, and 

many of the women 

expressed how good it was 

to finally be the focus of 

attention. 

 Makens närvaro 

kändes viktigast 

och det var 

skönt att känna 

att hon stod i 

centrum. 

Makens 

närvaro var 

viktigast 

Relationen 

till maken 

Sociala 

upplevelser 

1 Women who experienced a 

breast cancer diagnosis and 

it´s treatment learned there 

are many good things in life 

and they give priority to 

these. It means that they 

started to see many things in 

a positive way and they 

adopt a positive attitude for 

life. 

Kvinnorna fick 

andra 

prioriteringar i 

livet och 

attityden till 

livet blev mer 

positiv. 

Nytt sätt att 

se på livet 

Ändrad 

syn på 

livet 

Psykiska 

upplevelser 

1 For these women, to lose 

hair mean to lose a point of 

reference, missing 

something connected to 

them as a person, as a 

woman. 

Kvinnorna 

kände att de 

förlorade 

känslan av att 

vara kvinna när 

de tappade 

håret. 

Känslan av 

att tappa hår 

Att tappa 

håret 

Fysiska 

upplevelser 

 


