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Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste tumörformen hos kvinnor och den ärftliga faktorn 

bidrar till 20-30 %. Den ärftliga bröstcancern utvecklas vanligtvis i 30-40 års ålder. Idag 

erbjuds kvinnor genetisk utredning för att undersöka om de har hög risk för att utveckla 

bröstcancer. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva kvinnans upplevelse av sin livsvärld, vid risk för att 

utveckla ärftlig bröstcancer. 

Metod: Studien genomfördes genom en systematisk litteraturstudie, med inriktning på 

kvalitativa artiklar. Resultaten analyserades med inspiration från Burnards innehållsanalys. 

Resultat: Det som framkom var att kvinnorna kände sårbarhet i samband med genetiskt test, 

de kände den ärftliga utsattheten både för sin egen, barnens och anhörigas del, valet att ta bort 

eller behålla sina bröst, de kände behov av stöd i samband med att i förebyggande syfte ta bort 

brösten samt de upplevde en förändrad kroppsbild. 

Slutsatser: Det finns mycket som tyder på att kvinnors livsvärld påverkas av att operera bort 

brösten i förebyggande syfte. Denna litteraturstudie har väckt intresse att genom en empirisk 

studie forska vidare om vårdpersonalen bemötande till kvinnor som väljer en förebyggande 

operation. Får dessa kvinnor ett annat bemötande av vårdpersonalen än de som opererar bort 

ett bröst efter ett cancerbesked? 



 

 

Nyckelord:  BRCA, breast cancer, breast neoplasms, experience, family history, prophylactic 
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BAKGRUND 

 

Bröstcancer är den vanligaste tumörformen hos kvinnor och den utgör ca 30 % av de 

kvinnliga cancerfallen (Socialstyrelsen, 2007b). År 2005 fick 6990 kvinnor i Sverige 

diagnosen bröstcancer. Antalet kvinnor som avled pga. bröstcancern var 1562 

(Socialstyrelsen, 2007a). I den europeiska unionen är bröstcancer den vanligaste dödsorsaken 

bland kvinnor i åldrarna 35-55 år (Europaparlamentets resolution, 2003). Arvet är en faktor 

som kan påverka utveckling av bröstcancer. Den ärftliga faktorn bidrar till 20-30 % av all 

bröstcancer (Lichtenstein et al. 2000). Bröstcancerfallen fortsätter att öka, men dödligheten 

har minskat, vilket troligen beror på ökade mammografikontroller och bättre 

behandlingsmetoder (Bergh et al. 2007). 

 

Enligt Contegiacomo et al. (2004) har intresset för genetisk rådgivning vid ärftlig bröstcancer 

ökat de senaste tio åren. Metcalfe och Narod (2002) belyser i sin studie att det inte har 

forskats tillräckligt om hur kvinnors val att genomgå förebyggande operation, påverkas av 

insikten av att de har hög risk att utveckla bröstcancer. Enligt Metcalf et al. (2004) har det inte 

forskats tillräckligt på den psykosociala påverkan av att operera bort brösten i förebyggande 

syfte. Den begränsade forskningen visar att kvinnorna i efterhand är nöjda med sitt val att 

operera bort bröstet och inte upplever några psykosociala svårigheter efter operationen (a a). 

En kvantitativ studie av Bebbington Hatcher, Fallowfield och A'Hern (2001) visar att oron var 

hög bland dem som valde att operera bort brösten i förebyggande syfte, men oron att utveckla 

bröstcancer sjönk ju längre tiden gick efter operationen. Mer än hälften av dem som avstod 

från att operera bort brösten fick en ökad oro för att utveckla bröstcancer en tid efter 

bedömningen. Borttagande av brösten visar sig inte ha någon skadlig påverkan på kvinnans 

kroppsbild eller hennes sexuella samliv (a a). Enligt Bergh et al. (2007) är det ett viktigt mål 

att inom bröstcancerforskningen identifiera kvinnor med hög risk att utveckla bröstcancer och 

erbjuda dem tidig screening, dvs. läkarundersökning, mammografi, ultraljud. På 

mammografibilder syns skillnader mellan fett-, körtel- och tumörvävnad. I mycket körtelrika, 

täta bröst, med begränsad fettvävnad är det svårare att upptäcka bröstcancer. Unga kvinnor 

med ärftlig bröstcancer har ofta tätare bröstvävnad (a a). 

 

Ärftlig bröstcancer 
Ärftlig bröstcancer är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som orsakas av en medfödd 

gen. Den förhöjda risken att utveckla bröstcancer orsakas av en mutation (Lindblom, 2004). 

En mutation är oftast en väldigt ovanlig företeelse som finns hos ett fåtal personer och som 

ger upphov till en hög sjukdomsrisk. De flesta genförändringar är ofarliga (Bergh et al. 2007). 

Hos döttrar eller systrar till en kvinna med ärftlig bröstcancer är livstidsrisken för att få 

bröstcancer upp till 40 % (Lindblom, 2004). Den ärftliga bröstcancern utvecklas vanligtvis i 

30-40 års ålder, dvs. i tidigare ålder än den bröstcancer som inte är genetisk (Hammarlund, 

2006). 

 

I mitten av 1990-talet identifierade forskare bröstcancergenerna BRCA 1 och BRCA 2. Idag 

finns fortfarande endast två kända bröstcancergener (Hellbom, 2005). BRCA 1 och BRCA 2 

orsakar 10 % av all ärftlig bröstcancer. Vilket innebär att de flesta fall av ärftlig bröstcancer 

beror på andra genetiska faktorer (Tiwe, 2006). Hos individer med BRCA 1 är risken att 

utveckla bröstcancer 50-80 % och med BRCA 2 är den 80-90 % (Klinisk genetik, 2007). Det 

är osäkert hur generna påverkar denna risk. Förmodligen räcker det inte med förändringen i 

generna, utan troligen krävs det även riskfaktorer som ålder vid första menstruation och antal 

barn för att utveckla bröstcancer (Bergh et al. 2007). 
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Brandberg (2006) åskådliggör att innan det var möjligt att utföra genetiska test fick kvinnorna 

med risk för ärftlig bröstcancer leva med hotet om att utveckla sjukdomen. Detta påverkade 

deras liv negativt. Det fanns inte heller några förebyggande åtgärder för att minska risken. 

Idag erbjuds kvinnor genetisk utredning för att undersöka om de har hög risk för att utveckla 

bröstcancer. De får information om vad det finns för förebyggande åtgärder. Dessa 

möjligheter ses som en lättnad och är ett sätt att hantera sin situation att de har en 

familjehistoria med bröstcancer, dvs. många anhöriga som insjuknat i sjukdomen (a a). 

Anhörig är en benämning på den sjukes släkt och familj, dvs. personer som har blodsband. 

Närstående kan ses som ett vidare begrepp där det finns en känslomässig relation med den 

sjuka (Svenska akademin, 1998). I denna studie används dessa definitioner för att skilja på 

anhörig och närstående. 

 

Målet för utredning av ärftlighet är att kartlägga förekomsten av bröstcancersjukdom och 

kunna berätta för kvinnorna hur hög deras risk är (Socialstyrelsen, 2007c). En metod för att 

utreda misstanke om ärftlighet genomförs genom att minst en anhörig med bröstcancer lämnar 

ett prov för screening för att hitta BRCA1 eller BRCA2. Utredningen och analysen tar lång 

tid, ända upp till 6 månader (Brandberg, 2006). Om denna undersökning inte är möjlig pga. att 

ingen anhörig med bröstcancer finns görs riskbedömningen utifrån familjens 

ärftlighetsmönster (Socialstyrelsen, 2007c). De kvinnor som vill genomgå en genetisk 

utredning måste själva söka kontakt med sjukvårdvården. Sjukvårdspersonal som misstänker 

en ärftlig sjukdom har inte rätt att informera anhöriga förutom när anhöriga själv frågar 

vårdpersonalen. Orsaken att sjukvårdspersonalen inte får berätta är för att rätten till integritet 

också innefattar att slippa få information (Brandberg, 2006). 

 

Clark et al. (2000) studie visar att de tänkbara positiva skälen till att genomgå ett genetiskt test 

var att få en ökad information om ärftligheten och kunna dela med sig informationen till 

anhöriga samt för att skydda sin egen hälsa genom förebyggande åtgärder som screening. De 

tänkbara nackdelarna till genetiskt test var att det kunde vara psykiskt påfrestande och att det 

fanns en möjlighet att testresultat var felaktigt. Mer än hälften av kvinnorna valde själv att 

genomgå ett genetiskt test, de andra fick hjälp i sitt beslutfattande utav anhöriga (a a). Arver 

et al. (2004) studie visar att majoriteten av dem som fick information om ärftlighet, upplevde 

att det var enkelt att välja att genomgå ett genetiskt test. Kvinnorna upplevde att testet var 

pålitligt. I en uppföljningsstudie ett år senare svarade alla att de inte ångrade att de hade 

genomgått testet (a a). 

 

Information och val efter positivt besked 
Idag är information en grund i omvårdnaden, sjuka människor vill bli välinformerade, vare sig 

det rör sig om positiva eller negativa besked om deras tillstånd. Långt in på 1900-talet gavs 

information till den sjuke sparsamt i västerländska länder (Salander, 2006). Enligt hälso-

sjukvårdslagen (1982:763) har patienter rätt att få individuellt anpassad information rörande 

sitt hälsotillstånd, metoder för undersökning, vård och behandling. Vården ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Reitan (2003) betonar hur viktig 

vårdpersonalens roll är för att förmedla information till kvinnorna samt att göra det vid rätt 

tidpunkt. Detta är för att kvinnorna ska få insikt och förståelse för situationen och förebygga 

missförstånd och minska eventuell rädsla. Vårdpersonalen och patienten kan ha olika 

uppfattningar om vilken information som behövs, men huvudregeln är att patientens problem 

och behov ska styra (a a). För att ge begriplig riskinformation kan det underlätta att den ges på 

flera olika sätt, detta kan bidra till att ångesten och oron minskar (Brandberg, 2006). 
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För prevention av bröstcancer till kvinnor med hög risk att utveckla bröstcancer erbjuds täta 

läkarundersökningar, mammografi och ultraljud (Lindblom, 2004). I vissa fall inleds dessa 

kontroller redan innan kvinnan nått 30-års ålder (Socialstyrelsen, 2007c). Under senare år 

erbjuds kvinnor som är bärare av mutationen och de kvinnor som har hög risk att utveckla 

bröstcancer att operera bort brösten i förebyggande syfte (Bergh et al. 2007). Operationen 

innebär vanligtvis att all synlig bröstkörtelvävnad tas bort (Brandberg, 2006). Detta minskar 

risken att utveckla bröstcancer med minst 90 % (Bergh et al. 2007). De senaste åren väljer fler 

kvinnor att ta bort brösten för att minska risken att utveckla bröstcancer (Bebbington Hatcher 

& Fallowfield, 2001). Trots att det finns fördelaktiga effekter som att minska oro genom att 

avlägsna brösten, måste psykologiska konsekvenser av operationen beaktas (Metcalf et al. 

2004). Vårdpersonalen ska sträva efter att öka möjligheterna till val och ansvar hos patienten. 

Kvinnan kan känna ensamhet inför sitt val, men finner ändå hopp i situationen eftersom hon 

själv har fattat sitt beslut (Paterson & Zderad, 1988).  

 

Fysiskt, psykiskt, socialt, sexuell påverkan 
Gjertsen (2003) anser att det är en stor kroppslig förändring när en kvinna ska operera bort sitt 

bröst. Det kan påverka kvinnan på andra plan som, psykiskt, socialt och sexuellt. Det kan 

även innebära att hennes identitet som kvinna delvis går förlorad (a a). Det visar sig att 

kvinnor med hög risk att utveckla bröstcancer upplever ihållande och påträngande psykisk oro 

över att utveckla bröstcancer (Metcalf et al. 2004). Begreppet kris används ofta när en person 

råkar ut för psykologisk påfrestning vid en akut yttre eller inre svårighet. En yttre svårighet 

kan innebära ett hot mot den fysiska existensen, sociala identiteten samt mot tillfredställelsen 

i tillvaron. En inre svårighet kan vara att en person upplever ett psykiskt kristillstånd då ens 

tidigare upplevelser och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt 

hantera den nya livssituation som har uppkommit. En kris kan ses som en terapeutisk fas i 

människors liv. Det är viktigt att få hjälp i ett tidigt skede av krisen för att undvika att 

personen ska bli kroniskt lidande (Cullberg, 2006). 

 

Påverkan på sociala relationer och på självbilden börjar oftast med ett positivt genetiskt test 

(Kenen, Ardern-Jones & Eeles, 2004). En betydande faktor är de sociala förutsättningarna 

personen har tillgång till. En familj med väl fungerande sammanhållning kan ge stöd åt den 

person som kommit i kris, till skillnad från en mindre välfungerande familj (Cullberg, 2006). 

Dahlberg et al. (2003) menar att kroppen är subjektiv och att vi lever genom våra kroppar. 

Varje förändring av kroppen medför förändringar av livet. Den subjektiva kroppen är inte 

bara fysisk, den är även psykisk, andlig och existentiell (a a). Kroppen kan beskrivas som en 

levd relation till världen. Genom den relationen uppstår erfarenhet (Bullington, 2004). 

Kroppen är fylld av minnen, upplevelser, erfarenheter och visdom. Människan har inte sin 

kropp, utan är sin kropp. Kroppen kan inte ses som ett objekt, ett ting, utan den ska ses som 

ett subjekt, något levande (Dahlberg et al 2003). Den levda kroppen är alltid närvarande, i 

varje ögonblick (Bullington, 2004). 

 

Upplevelsen av våra kroppar varierar i olika situationer. Vid kroppsliga besvär framträder 

kroppen som ett objekt. Det blir en störning mellan personen, kroppen och världen. Denna 

störning kan vara mer eller mindre förknippad med hur personen handskas med och förhåller 

sig till sin livssituation (Bullington, 2004). Ett kroppsorgan är inte bara viktigt i sig, utan även 

hur organet levs och upplevs av människan. Att förlora en del av kroppen är att förlora en del 

av den subjektiva kroppen (Dahlberg et al. 2003). Förlust av kroppsligt organ i samband med 

operation får ofta starka psykiska följder. Den psykiska upplevelsen vid organförluster är 

beroende av vilken betydelse organet haft för en persons identitet. Psykiska reaktioner såsom 

sorg och ängslan uppstår lättare när kvinnan har en skörare identitet och självkänsla. Kvinnor 
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som opererar bort brösten kan reagera med depression efter operationen. Detta kan bero på att 

kvinnan upplever att hon har förlorat sin kvinnliga attraktivitet. Brösten har en viktig psykisk 

funktion för självkänslan trots att brösten inte är ett nödvändigt organ (Cullberg, 2006). 

 

Enligt Dunn (2000) påverkar borttagandet av brösten en kvinnan olika beroende på var i livet 

hon befinner sig. Livssituationen för en fertil kvinna kan vara annorlunda än en hos en kvinna 

som har passerat menopausen (a a). Personer upplever kriser olika beroende på vilken inre 

personlig betydelse krisen har. Det som har betydelse för hur krisen utvecklas är i vilken 

period i livet personen befinner sig. En kvinna som har opererat bort brösten väcker lätt 

obehagskänslor hos andra när hon visar sig naken. Flertalet kvinnor upplever efter att de 

opererat bort brösten, ett självhat inför den egna spegelbilden (Cullberg, 2006). Ett kirurgiskt 

ingrepp att ta bort brösten kan orsaka en förändrad kroppsbild hos kvinnan. Detta kan påverka 

sexualiteten och samlevnaden negativt (Johnson & Klein, 1994). Situationen är idag 

förbättrad med tanke på möjligheten att få bröstrekonstruktion (Cullberg, 2006). 

Rekonstruktion kan utföras direkt när bröstvävnaden tagits bort eller en tid efter. Detta 

genomförs genom insättning av protes eller användande av vävnad från patienten eller i 

kombination. Bröstcancerforskning har visat att bröstrekonstruktion efter borttagande av bröst 

har betydelse för kvinnans livskvalitet och kroppsuppfattning (Bergh et al. 2007). Den 

konstgjorda kroppsdelen måste införlivas i den subjektiva kroppen, annars kommer den aldrig 

att upplevas som en naturlig del av kroppen (Dahlberg, 2003). Ingreppet leder ofta till nedsatt 

känsel i brösten (Bergh et al. 2007). Hawinghorst-Knapstein et al. (2006) visar i sin studie att 

kvinnor som får den information de är i behov av, klarar av att hantera sin situation bättre och 

känner mindre oro för eventuella framtida ingrepp. Informationen de får innan ett ingrepp kan 

underlätta den fysiska, psykiska och sociala hälsan bättre efter operationen (a a). Lite mindre 

än hälften av alla kvinnor tycker att operationen påverkade deras sexuella samliv negativt, lite 

mer än hälften tycker inte att det sexuella samlivet påverkades och ett fåtal tycker att det 

sexuella samlivet förbättrades. Hälften av kvinnorna upplevde ingen förändring av 

kroppsbilden, en fjärdedel upplevde en försämring av kroppsbilden och en fjärdedel upplevde 

en förbättring av kroppsbilden efter operationen (Metcalf et al. 2004). 

 

Vårdvetenskaplig värdegrund 
Paterson och Zderad (1988) omvårdnadsteori bygger på en tydligt existentialistisk och 

fenomenologisk grund. Den existentialistiska människosynen innebär att se människan som 

fri, aktiv och handlande som själv tar ansvar för sina gjorda val. Fenomenologins filosofi har 

en teori om hur det mänskliga medvetandet fungerar och med detta kan människans 

upplevelser studeras (a a). Fenomenologin förklaras genom hur en händelse uppfattas eller 

upplevs av ett subjekt. Den första som beskrev livsvärlden från en vetenskapsfilosofi var 

Husserl och detta gav upphov till livsvärldsfenomenologin (Dahlberg, 1997). Livsvärlden är 

den levda världen. Den betonar erfarenheter och upplevelser. Den innefattar allt som en 

människa kan vara med om och känna i sitt dagliga liv (Dahlberg et al. 2003). Under en 

livstid kan livsvärlden växa och krympa (Bengtsson, 2005). Genom livsvärlden älskar, hatar, 

tycker och tänker vi. Det är där vi söker livsinnehåll och mening i livet (Dahlberg et al.2003). 

Livsvärlden är den värld som vi lever i tillsammans med andra människor. Den är därför en 

social värld som är skapad och organiserad av människan och överförs från generation till 

generation. I och med det, är livsvärden även en historisk värld. Livsvärlden kan människan 

aldrig undgå, så länge hon är i livet. Den är med i allt människan företar sig. (Bengtsson, 

2005). Enligt Scott el al. (2005) påverkar en genetisk riskbedömning kvinnors livsvärld. 

 

Med upplevelse menas att vara med om något och uppfatta och värdera detta på ett 

känslomässigt plan (Nationalencyklopedin, 1996). Känslomässiga upplevelser är subjektiva 
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och innebär att personens tolkning av en situation eller upplevelse av ett tillstånd inverkar på 

om situationen ska utlösa känslor och i så fall vilka. Det sker med andra ord en bedömning av 

situationen och denna bedömning styrs dels av den enskilda individens föreställningsvärld, 

som formats av tidigare erfarenheter, dels av egenskaper hos den aktuella situationen. Vissa 

känslointryck är medfödda, så som rädsla, avsky och glädje. Andra känslor som skuld, skam 

och avundsjuka är inlärda av den miljö vi växer upp (Bunkholdt, 2004). 

 

Dahlberg et al. (2003) menar att enligt vårdvetenskapen är en människa en helhet, där kropp, 

psyke, själ och ande är olika aspekter av denna. Det går inte att tala om vare sig kropp, psyke, 

själ eller ande, utan bara om en människa. Upplevelsen av hälsa och känsla av att vara en hel 

människa hör samman med att kunna känna uppskattning för sitt liv och se sig själv som en 

unik människa. Denna uppskattning för sitt liv är viktig i varje människas ansvarstagande för 

sin egen hälsa och dess utveckling. I människors liv finns alltid någon form av livslidande 

som är förknippat med livets alla faser och former och med vilken livssituation personen lever 

i (a a). 

 

Denna kvalitativa litteraturstudie är av betydelse för att uppmärksamma att det finns begränsat 

med forskning om vilka upplevelser som förekommer vid risk att utveckla ärftlig bröstcancer. 

Att leva med en risk för ärftlighet kan vara ett problem för många kvinnor som tvingas fatta 

svåra val angående förebyggande åtgärder. Denna studie genomförs för att ge en vidare bild 

över upplevelsen av kvinnors livsvärld med hög risk för ärftlig bröstcancer. 

 

 

SYFTE 

 

Studiens syfte var att beskriva kvinnans upplevelse av sin livsvärld, vid risk för att utveckla 

ärftlig bröstcancer. 

 

 

METOD 

 

Studien genomfördes genom en systematisk litteraturstudie, med inriktning på kvalitativa 

artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär en systematisk litteraturstudie att 

utföra en systematisk sökning, kritisk granskning och sammanställning av ett valt ämne eller 

problemområde (a a). Detta är till för att ge en sammanställd information från tidigare 

empiriska studier. Litteraturstudien inriktas på aktuell forskning inom området kvinnor med 

risk för ärftlig bröstcancer och baserar sig på artiklar och rapporter i vetenskapliga tidskrifter. 

Enligt Forsberg & Wengström (2003) är det viktigt att inom omvårdnadsforskningen 

inkludera kvalitativa studier för att få fram upplevelser (a a). Den kvalitativa litteraturstudien 

valdes för att undersöka kvinnors upplevelser med risk för ärftlig bröstcancer och genom att 

inkludera ett flertal artiklar få en vidare bild över deras livsvärld. 

 

Enligt Hanson (2006) når en artikel vetenskaplig status först när den är granskad och 

godkänd. I en vetenskaplig artikel, ska följande moment ingå: abstrakt med nyckelord, 

introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser. Tillförlitligheten ökar när artikeln 

publiceras i en vetenskaplig tidskrift (a a). Detta användes för att granska om artiklarna var 

vetenskapliga. 
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Datainsamling 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökning gjordes även i Elin, electronic 

library information navigator som är en söktjänst med fulltext artiklar från ett flertal 

databaser. Vid sökning i samtliga databaser användes MeSH-termer i den mån det var möjligt. 

I Cinahl begränsades sökningarna med inklusionskriterierna journal article, english, peer 

reviewed, research article. I första hand användes headings, dvs. ämnesord. I de fall orden 

inte fanns som headings användes keyword. I Pubmed begränsades sökningarna med 

inklusionskriterierna english och journal article. I Elin begränsades sökningarna med 

inklusionkriterierna nyckelord och i en sökning användes alternativet alla fält, dvs. titel, 

tidskriftstitel, issn, författare, nyckelord och abstrakt. 

 

De sökord som användes var breast cancer, breast neoplasms, qualitative, family history, 

prophylactic mastectomy, psychosocial, BRCA, experience, support, genetic och self image. 

 

Sökningarna gjordes utifrån orden i syftet, bröstcancer, ärftlighet och upplevelser. Ordet 

livsvärld lades till i syftet under arbetet. Sökning på detta ord gav inga relevanta träffar i 

kombination med de andra sökorden. Genom att läsa nyckelorden i artiklarna, hämtades nya 

sökord. För att hitta kvalitativa artiklar användes sökord som qualitative och experience. 

Sökningarna begränsades genom att sätta ihop fler ord med varandra. Sortering av artiklarna 

skedde i tre nivåer, i första hand via titeln, därefter genomläsning av abstract och till sist med 

genomläsning av hela artikeln. De artiklar som inte passade in eliminerades manuellt via 

exklusionskriterierna: kvantitativa studier, studier som innefattade män och de artiklar som 

inte var utifrån kvinnans perspektiv. Detta resulterade i åtta artiklar. Fyra av artiklarna 

återfanns i flera databaser. 

 

Dataanalys 
Resultaten analyserades genom en innehållsanalys för att på ett tydligt sätt beskriva 

kvinnornas upplevelser. Forsberg och Wengström (2003) anser att arbetsmetoden i en 

innehållsanalys utförs genom stegvis sortering av information. Det gör det möjligt att se 

mönster och huvudsakligt innehåll. Avsikten är att ge en bred bild av ett valt område. 

Burnards (1996) modell beskriver tillvägagångssättet i en innehållsanalys i fyra steg. I steg ett 

läses texten igenom och enstaka ord eller fraser lyfts fram. Dessa sammanfattar det som var 

av betydelse för det svar som söktes. I steg två grupperades orden och fraserna och i vissa fall 

reduceras de. Liknande fraser och ord sätts samman och får en överskrift. I steg tre användes 

överstykningpennor i olika färger för att dela upp materialet i kategorier. Den färgsatta 

informationen klipps ut och grupperas efter färg. Informationen fästes sedan på ett A4 papper. 

På detta sätt har forskaren en sammansatt gruppering med allt analyserat material. I det fjärde 

steget när analysen är gjord, förklarar forskaren anledningen till grupperingen (a a).  

 

Tillvägagångssättet i denna studie inspirerades från Burnards 4-stegs innehållsanalys. 

Analysen utfördes i datorprogrammet Microsoft Word genom följande steg. I steg ett 

sammanfördes resultat i samtliga artiklar i ett dokument. Därefter lästes resultaten igenom. 

Varje artikel tilldelades en överstrykningsfärg, för att särskilja artiklarna från varandra. Detta 

till skillnad från Burnards modell där kategorierna tilldelades var sin färg. Längre stycken i 

artikelns resultat som passade till syftet överstryktes med artikelns färg av undersökarna 

oberoende av varandra. Sedan jämfördes överstrykningarna. Dessa kompletterades eller 

avlägsnades. Den överstrukna informationen fördes in i ett nytt dokument. I steg två lästes 

dokumentet igenom och meningsbärande enheter togs ut. Enheterna kortades ned ytterliggare, 

s.k. reducering. Reduceringarna tilldelades koder och de reduceringar som passade ihop med 

varandra fick samma kod. Koderna utgjordes av korta ord, vilket Burnard benämnde som 
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överskrifter. I det tredje steget sattes koder som hade samma ord ihop och bildade sex 

kategorier: genetiskt test, valet om förebyggande operation, behov av stöd, förändrad 

kroppsbild, känslor och behov av information. De meningsbärande enheterna, reduceringarna, 

koderna och kategorierna skrevs i ett samlat dokument. I det fjärde steget bildades rubriker 

utifrån kategorierna. En ny rubrik bildades och två av kategorierna delades in under de andra 

rubrikerna. De fem rubriker som bildades var: att känna sårbarhet i samband med genetiskt 

test, att känna den ärftliga utsattheten både för sin egen, barnens och anhörigas del, valet att ta 

bort eller behålla sina bröst, att känna behov av stöd i samband med att i förebyggande syfte 

ta bort brösten och att få en förändrad kroppsbild. 

 

 

RESULTAT 

 

Kvinnor med risk att utveckla ärftlig bröstcancer upplevde att deras livsvärld förändrades på 

många plan. Förändringarna var både till det positiva och till det negativa. Det som framkom 

var: att kvinnorna kände sårbarhet i samband med genetiskt test, de kände den ärftliga 

utsattheten både för sin egen, barnens och anhörigas del, valet att ta bort eller behålla sina 

bröst, de kände behov av stöd i samband med att i förebyggande syfte ta bort brösten samt de 

upplevde en förändrad kroppsbild. 

 

Att känna sårbarhet i samband med genetiskt test 
Många kvinnor upplevde motivation att genomgå ett genetiskt test när de närmade sig den 

ålder då släktingar hade utvecklat bröstcancer (Benjamina et al. 2008). En av kvinnorna 

uttryckte att hon kände sig pressad av anhöriga att testa sig (Speicea et al. 2002). Flertalet 

kvinnor kände ensamhet och frustration inför att hantera sin egen riskbedömning (Chalmers, 

Thomson & Degner 1996). Merparten kände oro över att det genetiska testet inte kunde ge ett 

säkert resultat (Bebbington Hatcher & Fallowfield 2003). En del var oroliga över att ett 

positivt genetiskt test skulle resultera i att allt i familjen skulle kretsa kring sjukdomen 

(Speicea et al. 2002).  

 

Vid beskedet om ett positivt test upplevde de flesta kvinnorna starka känslor som chock, 

rädsla, sorg och skuldkänslor (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006; Speicea et al. 2002). 

Majoriteten av kvinnorna kände att de hade stöd från närstående när de fick beskedet om att 

de var bärare av den ärftliga genen (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006).  

Många kvinnor som hade fått beskedet om den ärftliga genen kände ett ansvar att informera 

anhöriga om resultatet. De upplevde obehag och oro över att beskedet kunde försämra deras 

sociala relation med anhöriga (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006; Kenen et al 2007). 

 

”Now when I look at my daughters, I see death on their faces.” (Speicea et al. 2002, s.124) 

 

Majoriteten kvinnor oroade sig över den etiska aspekten av att inte dela med sig om resultatet 

av testet till anhöriga. Fördelarna med att dela med sig om resultatet var att anhöriga hade en 

möjlighet att själva välja om de ville testa sig (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006; Speicea et 

al. 2002). 

 

“knowledge is power.” (Speicea et al. 2002, s.124) 

 

Många kände ansvar för hur de närstående mådde efter beskedet. En kvinna beskrev det 

smärtsamt att själv informera anhöriga om det genetiska testet och önskade att vårdpersonalen 
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skulle informera dem istället (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006). Det som försvårade att 

berätta vidare till anhöriga var de oväntade reaktioner de fått av de anhöriga de redan berättat 

för (Speicea et al. 2002). 

 

Efter beskedet att de bar på den ärftliga genen upplevde de flesta kvinnorna en känsla av 

ensamhet, trots att de fick stöd från sina närstående (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006). 

Många kvinnor uttryckte att det var en lättnad att tala om sina känslor och bekymmer 

angående det positiva resultatet med personer i samma situation (Speicea et al. 2002). En 

kvinna uttryckte blandade känslor av kärlek, ilska och skuldkänsla till närstående som ville 

hjälpa till. Hon upplevde att de närstående förvärrade situationen genom att de inte visste vad 

de skulle säga (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006).  

 

”I‟d kill anyone if they said, “You‟ll be all right” I know everyone meant well ...” (Kenen, 

Ardern-Jones & Eeles 2006, s.155) 

 

De flesta kvinnorna upplevde att ett positiv genetiskt test gav en långsiktig påverkan. De blev 

tvungna att fatta det svåra beslutet om att ev. ta bort brösten i förebyggande syfte för att 

undvika att utveckla bröstcancer. En kvinna tyckte att det genetiska testet gav värdefull 

information, men hon skulle inte råda andra att genomgå det, pga. den psykiska påfrestningen 

(Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006).  

  
Att känna den ärftliga utsattheten både för sin egen, barnens och anhörigas del 
Oron för att utveckla bröstcancer började hos många kvinnor när en familjemedlem 

utvecklade sjukdomen, när kvinnan fick barn eller när de fick beskedet att de befann sig i 

riskzonen (Bebbington Hatcher & Fallowfield 2003; Lloyd et al. 2000). De upplevde att oron 

ökade när de närmade sig riskålder, dvs. den åldern då anhöriga insjuknat i bröstcancer 

(Bebbington Hatcher & Fallowfield 2003; Benjamina et al. 2008). Merparten kände oro över 

att bröstcancern kunde leda till en förtidig död (Bebbington Hatcher & Fallowfield 2003; 

Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006). 

 

“I felt alone. I hadn‟t seen anyone survive. My mother had died and I had lost a friend. I 

didn‟t think I‟d see the children group up. I felt complete devastation.” (Kenen, Ardern-Jones 

& Eeles 2006, s.153) 

 

En del kvinnor kände att det var svårt att söka stöd för att prata om sina känslor och 

bekymmer, eftersom de var överväldigade av sina känslor gällande risken över ärftligheten 

(Chalmers, Thomson & Degner 1996). 

 

Vid riskbedömningen tyckte flertalet kvinnor att det var viktigt med kartläggning av 

anhörigas bröstcancer (Grande et al 2002). De upplevde att de inte fått tillräckligt med stöd 

från sina närstående under riskbedömningen och kände sig ensamma (Chalmers, Thomson & 

Degner 1996). Flertalet kvinnor kände skuldkänslor och oro över att eventuellt föra vidare 

ärftligheten till sina barn (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006; Kenen et al 2007; Speicea et al. 

2002). Ett fåtal kvinnor upplevde att ärftligheten påverkade tankarna om att få barn, men 

ingen av dem såg det som ett hinder för att bli gravid (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006; 

Speicea et al. 2002). 

 

“You don‟t know whether you want kids and thinking that it could be one or both of them and 

all that‟s going on in the back of your head . . .” (Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2006, s.157) 
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Enstaka kvinnor önskade mer information från sina anhöriga som hade ärftligheten, angående 

vilken och var de hade fått information och stöd ifrån (Chalmers, Thomson & Degner 1996). 

Några upplevde att de inte var nöjda med informationen om risken för ärftlig bröstcancer från 

vårdpersonalen (Chalmers, Thomson & Degner 1996; Grande et al 2002). De reagerade på att 

vårdpersonalen inte kontrollerade att de hade förstått informationen om risken för ärftlighet 

(Grande et al 2002). Ett fåtal upplevde att de inte fick tillräckligt med information om hur de 

själv kunde upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede genom självundersökning (Chalmers, 

Thomson & Degner 1996; Grande et al 2002).  

 
Valet att ta bort eller behålla sina bröst 
När majoriteten av kvinnorna närmade sig den ålder då deras släktingar hade fått diagnosen 

eller avlidit av bröstcancer, blev valet om avlägsnande av brösten i förebyggande syfte mer 

angeläget. Det centrala i kvinnornas val var deras upplevelser av släktingarnas bortgång i 

bröstcancer. De uppfattade att familjehistorien hade större påverkan på valet om att i 

förebyggande syfte operera bort brösten än vad det genetiska test resultatet hade (Lloyd et al. 

2000). 

 

Innan operationen kände de flesta att de hade fått tillräckligt med information om den 

förebyggande operationen (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003). Många upplevde 

svårighet att fatta beslut om operation i ett förebyggande syfte och i de flesta fall gjordes valet 

motvilligt (Kenen, Ardern-Jones & Eeles, 2006).  

 

“Another women said that it was much harder for her to have her healthy breast removed for 

preventive reasons than having a diseased breast taken off.” (Kenen, Ardern-Jones & Eeles, 

2006, s.157) 

 

Enstaka kvinnor ansåg att beslutet om förebyggande avlägsnande av brösten var ett enkelt val, 

detta med tanke på ärftligheten av bröstcancer i släkten och att anhöriga hade avlidit av 

sjukdomen (Lloyd et al. 2000). En kvinna upplevde att kunskapen av att vara BRCA positiv 

inte gav henne något annat val än att genomgå en förebyggande operation (Kenen et al. 2007). 

 

“I thought „there‟s so many gone with it, no . . . I can‟t take the chance I will have it done.” 

(Lloyd et al. 2000, s.477) 

 

Flertalet kvinnor tvivlade på att rutinkontrollerna skulle leda till upptäckt av bröstcancer i 

tidigt skede, därför valde de den förebyggande operationen (Lloyd et al. 2000). De flesta som 

valde att ta bort brösten var väldigt oroliga för att utveckla bröstcancer. Deras förväntningar 

efter operationen var att de inte längre skulle behöva oroa sig för att få sjukdomen 

(Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003).  

 

Ofta satte många kvinnor sina personliga skäl åt sidan av vad en förebyggande operation 

kunde innebära och såg istället konsekvenserna för hur en förtidig bortgång skulle påverka 

familjen som t.ex. att barnen skulle växa upp utan sin mamma (Bebbington Hatcher & 

Fallowfield, 2003; Kenen et al. 2007; Lloyd et al. 2000). 

 

De som valde att inte operera bort brösten i förebyggande syfte tyckte att en operation var ett 

allt för drastiskt beslut, eftersom den inte gav någon garanti för att de inte skulle utveckla 

bröstcancer. De flesta kände sig säkra med rutinkontrollerna. Flertalet upplevde att närstående 

stöttade dem i deras val att inte ta bort brösten i förebyggande syfte. Kvinnorna ansåg att de 
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hade fått för lite skriftlig information om det genetiska testet och om erfarenheter från kvinnor 

som genomgått en förebyggande operation (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003).  

 

Majoriteten av kvinnorna ångrade inte sitt val efter borttagande av brösten (Bebbington 

Hatcher & Fallowfield, 2003; Lloyd et al. 2000). Många kvinnor kände att de inte hade fått 

tillräckligt med information om hela händelseförloppet om den förebyggande operationen 

(Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003). De flesta tyckte att det var värt komplikationerna i 

samband med operationen för att slippa rädslan för risken att utveckla bröstcancer 

(Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003; Kenen et al. 2007). Oron att utveckla bröstcancer 

minskade för flertalet kvinnor efter avlägsnande av brösten (Lloyd et al. 2000).  

 

“Oh God, I‟ll tell you, it was such a relief after I had it done. As soon as I came round, I 

remember sitting there thinking, you know, and I felt as rough as anything but I just 

remember thinking, thank God it‟s over. I haven‟t got to worry, you know. So it was, it was a 

relief.” (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003, s.3) 

 

En kvinna berättade att hon kände sig nöjd över att ha gjort allt hon kunnat för att minska 

risken att utveckla bröstcancer och på så vis kunna vara kvar för sin familj (Kenen et al. 

2007). 

 
Att känna behov av stöd i samband med att i förebyggande syfte ta bort 
brösten  
Majoriteten kände att de fick stöd i sitt beslut från närstående angående den förebyggande 

operationen. De flesta upplevde att vårdpersonalen var stöttande gällande operationen. Ett 

fåtal uppfattade att vårdpersonalen inte gav dem stöd, eftersom de inte tog kvinnans operation 

lika allvarligt som om hon hade haft bröstcancer (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003). 
 

“And it was very much um, you know, we‟ve really got to spend our time on cancer patients, 

not you. And there was definitely that attitude, I‟m afraid, definitely. I‟m not imagining it, I‟m 

really not.” (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003, s.5-6) 

 

En kvinna kände att hon inte kunde visa sin oro för vårdpersonalen när hon skulle ta bort 

brösten i förebyggande syfte, eftersom det fanns sjukare patienter som var i större behov av 

vårdpersonalen (Lloyd et al. 2000). 

 

Efter operationen upplevde flertalet kvinnor att komplikationerna av operationen påverkade 

samspelet i familjen negativt. De kände sig personligt ansvariga för de komplikationer som 

uppkommit (Lloyd et al. 2000). Många kvinnor kände att de behövde praktiskt stöd under 

läkningsfasen, eftersom de kände en nedsatt fysisk styrka (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 

2003; Lloyd et al. 2000). De kände smärta eller obehag efter operationen (Bebbington Hatcher 

& Fallowfield, 2003). 

 

“I mean anything to do with lifting your arms, or anything where you had to press down. It 

was just silly things, you know. Mashing the potatoes, I couldn‟t do them.” (Bebbington 

Hatcher & Fallowfield, 2003, s.5) 

 

Majoriteten av kvinnorna upplevde både praktiskt och känslomässigt stöd från de närstående 

efter den förebyggande operationen (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003). De kände att 

de fick mest stöd från sina respektive, trots stödet upplevde de isolation och ensamhet under 

läkningsfasen (Lloyd et al. 2000).  
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Många kvinnor ansåg det svårt att berätta för andra om valet om en förebyggande operation. 

De upplevde dilemma gällande vem de kunde vara öppna och ärliga mot. Det ville skydda sig 

mot andras åsikter angående förebyggande operation (Kenen et al. 2007; Lloyd et al. 2000). 

Kvinnorna upplevde ett begränsat stöd eftersom de hade valt att inte berätta om den 

förebyggande operationen för andra (Lloyd et al. 2000). De flesta kände inte någon som hade 

genomgått en förebyggande operation och de hade ett behov av att träffa någon som hade 

varit i samma situation (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003). 

 

“There‟s nobody in the same boat. So it is the isolation of it I think really, the loneliness ...“ 

 (Lloyd et al. 2000, s.480)) 

 

Att få en förändrad kroppsbild 
Innan operationen kände många kvinnor oro över att de skulle förlora sina bröst (Kenen et al. 

2007; Lloyd et al. 2000). Enligt Kenen et al. (2007) och Lloyd et al. (2000) kände de flesta 

rädsla inför förlusten av kvinnlighet, sexuell attraktion och av sexuell njutning . Medan i 

Bebbington Hatcher och Fallowfield (2003) studie upplevde de flesta att förlusten av brösten 

inte skulle påverka dem sexuellt (a a). Flera kvinnor oroade sig över att mista sina bröstvårtor. 

Många upplevde en påtaglig känsla av förlust och sorg när brösten var bortopererade (Lloyd 

et al. 2000). 

 

Många kvinnor upplevde en försämrad kroppsbild efter borttagande av brösten. De lade en del 

av skulden på sig själv, eftersom det var deras eget val att genomgå en förebyggande 

operationen (Lloyd et al. 2000).  
 

“It takes a lot to get over the fact that you‟ve actually mutilated your own body. I looked at 

myself, thinking, „God what have I done to myself?” (Lloyd et al. 2000, s.478) 

 

Trots detta kände de flesta att det var värt en förändrad kroppsbild efter operationen för det 

gav en minskad risk att utveckla bröstcancer och på så vis en säkrare överlevnad (Lloyd et al. 

2000).  

 

“I don‟t like to say it. I actually feel a freak. Yes, but I don‟t care, because I‟ve got a life.” 

(Lloyd et al. 2000, s.481) 

 

Flertalet önskade en rekonstruktion av brösten, men om det inte hade varit möjligt hade de 

ändå valt att göra en förebyggande operation. De bekymrade sig inte för hur rekonstruktionen 

såg ut utan kläder, men de kände att det hade betydelse i det vardagliga livet (Bebbington 

Hatcher & Fallowfield, 2003). De kvinnor som tyckte att det fysiska utseendet var viktigt för 

kvinnligheten, hade svårare att anpassa sig till förlusten av brösten. Efter rekonstruktionen 

beskrev de flesta att deras första känslomässiga reaktion över att se de nya brösten var 

förfäran (Lloyd et al. 2000). De flesta hade svårt att beskriva hur de upplevde sina nya bröst. 

Merparten sa att de kändes främmande, andra sa att de kändes tunga, hemska och hårda 

(Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003; Kenen et al. 2007). De uppskattade inte längre 

beröring på brösten för att det upplevdes obehagligt (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 

2003). Ett fåtal kände sig nöjda med utseendet av sina nya bröst och upplevde att de såg bättre 

ut efter rekonstruktionen än tidigare (Kenen et al. 2007). 

 

“I feel a little guilty for enjoying the great way my new breasts look in clothes. I even feel that 

I have a sexier shape without the clothes.” (Kenen et al. 2007, s.795) 
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En tid efter operationen kände de flesta att de var nöjda med utseendet på rekonstruktionen 

och den motsvarade deras förväntningar (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003; Lloyd et 

al. 2000). 

 

Efter operationen upplevde majoriteten att det inte var någon skillnad i deras sexuella samliv. 

De tyckte att det var värt förlusten av känsel på brösten för att slippa oron över risken att 

utveckla bröstcancer. Några få berättade att rekonstruktionen hade en stor negativ påverkan på 

det sexuella samlivet (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003). Merparten av kvinnorna 

upplevde att bekräftelse från den sexuella partnern hjälpte dem att behålla känslan av att 

känna sig sexuellt attraktiva, medan negativ kritik kunde skada en redan sårbar kroppsbild 

(Kenen et al. 2007; Lloyd et al. 2000). 

 

“you know, he sort of, „Oh my God, what have you done, its awful, it looks terrible blah, 

blah‟.” (Lloyd et al. 2000, s.479) 

 

De flesta som upplevde problem med det sexuella samlivet ansåg att det var sammankopplat 

med minskad känsla av kvinnlighet. Frånvaro av bröstvårtor och förlust av känsel var av 

betydelse för det sexuella samlivet för många kvinnor (Lloyd et al. 2000). 

 

Några få kvinnor beskrev att rekonstruktionen hade påverkat deras sexuella samliv positivt. 

Detta berodde på att de var nöjda med rekonstruktionen och att de kände sig mer avslappnade 

när de inte behövde oroa sig över risken att utveckla bröstcancer (Bebbington Hatcher & 

Fallowfield, 2003). 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes enligt vad Forsberg och Wengström (2003) anser vara en systematisk 

litteraturstudie. Denna underlättade tillvägagångssättet i processen. Litteraturstudien utfördes 

med inriktning på kvalitativa artiklar, eftersom syftet var att beskriva upplevelser. Med tanke 

på detta och inriktning på aktuell omvårdnadsforskning användes databaserna Cinahl och 

Pubmed, samt bibliotekens söktjänst, Elin.  

 

Begränsningarna i databaserna valdes för att minska sökresultatet och inrikta sökningen på 

relevanta artiklar. Till en början begränsades sökningarna med att artiklarna inte fick vara 

publicerade före 1998. Denna tidsbegränsning togs bort, eftersom all forskning inom ärftlig 

bröstcancer är relativt ny och det har inte forskats så länge inom detta omvårdnadsområde. Av 

språkliga skäl begränsades sökningarna till artiklar på engelska, vilket kan ha medfört att 

relevanta artiklar missades. I den mån det var möjlig gjordes begränsningarna för att eliminera 

artiklar som inte var vetenskapligt granskade. Mesh termer användes för att få korrekt engelsk 

översättning på svenska omvårdnadsord. De första sökningar som utfördes visade sig 

innehålla kvantitativa studier och passade därför inte vårt syfte, varav ordet kvalitativ lades 

till som sökord. Nya sökord erhölls genom att studera nyckelorden i andra artiklar.  

 

Alla artiklarna granskades med hjälp av Hansson (2006). Detta ökade tillförlitligheten i de 

funna artiklarna. Funna artiklar avgränsades med upplevelser utifrån kvinnans perspektiv för 

att svara till studiens syfte. Av samma anledning uteslöts studier, där även män deltagit. 
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Artiklar som handlade om kvinnor som redan har haft bröstcancer togs med, men i resultatet 

användes endast det från artikeln som inriktade sig på risken för ärftlighet.  

 

Burnards 4-stegs innehållsanalys (1996) var till fördel i analysen för att ta ut det viktigaste i 

samtliga artiklars resultat. Den underlättade genomförandet av hela analysen och utförandet 

steg för steg. Stegen valdes att inte följas fullständigt, eftersom Burnard inte använde sig av 

datorer som hjälpmedel. Datorer användes i vårt tillvägagångssätt för att underlätta 

analyseringen. I Burnads modell gavs kategorierna varsin färg, i denna studie tilldelades 

istället artiklarna varsin färg. Detta underlättade att särskilja artiklarnas resultat från varandra 

vid sammanställningen. 

 

Det visade sig vara positivt att var och en för sig läste igenom artiklarna och tog ut det 

väsentliga. Vid jämförelsen framkom att det som valts ut från resultatet i stort var samma 

meningar. Detta stärkte metoden och betydelsen för syftet.  

 

En möjlig brist i analysen var att översättningen från engelska till svenska inte kunde bli helt 

korrekt eftersom en del ord i engelska inte går att ordagrant översätta till svenska. Till skillnad 

från Burnads modell användes korta ord som koder. Kategorierna som bildades passade inte 

som rubriker, eftersom det inte blev tillräckligt utförliga och uppdelningen av texten blev för 

vid så att sammanhanget försvann. Fyra av kategorierna utvecklades och bildade rubriker. En 

ny kategori bildades. För att få ett bättre sammanhang delades två av kategorierna in under de 

andra rubrikerna. De rubriker som bildades sattes i en kronologisk ordning för att underlätta 

läsningen. En del av resultatet kunde ha passat in under flera av rubrikerna, de placerades där 

det gav det bästa sammanhanget. Uppdelningen av rubrikerna har gjorts för att göra det 

tydligare och mer lättläst för läsaren. En nackdel är att allt resultat inte har kunnat användas 

eftersom det inte passat in under någon rubrik eller var tillräckligt mycket för att bilda en egen 

rubrik.  

 

Resultatdiskussion 
Vår studie visade att merparten av kvinnorna kände oro över att det genetiska testet inte kunde 

ge ett säkert resultat. Vilket går i linje med Clark et al. (2000) studie som kom fram till att en 

nackdel med ett genetiskt test var att det kunde ge ett felaktigt resultat. Detta till motsats till 

Arver et al. (2004) studie som visade att kvinnorna upplevde att testet var pålitligt. I vår studie 

framkom det att kvinnorna upplevde att ett positivt besked kunde försämra deras sociala 

relation med anhöriga. Detta överensstämmer med Kenen, Ardern-Jones & Eeles 2004 studie 

att påverkan på sociala relationer oftast börjar med ett positivt genetiskt test. Detta kan vara 

anledningen till att det i vår studie visade att många kvinnor upplevde att de inte hade fått 

tillräckligt med stöd från sina närstående under riskbedömningen. 

 

I vår studie uppkom att ett positivt test väckte starka känslor som rädsla och sorg hos 

kvinnorna. Detta kan enligt Brandberg (2006) förmildras genom att ge lämplig information till 

kvinnorna. I vår studie framkom att en kvinna tyckte att det genetiska testet gav värdefull 

information, men hon skulle inte råda andra att genomgå testet, pga. den psykiska 

påfrestningen. Vilket stämmer delvis överens med Salander (2006) studie att människor vill 

bli välinformerade, vare sig det rör sig om positiva eller negativ besked om deras tillstånd. 

Detta stämmer även överens med Clark et al. (2000) studie att de tänkbara nackdelarna till 

genetiskt test var att det kunde vara psykiskt påfrestande. I vår studie fann vi att en kvinna 

upplevde det smärtsamt att själv informera anhöriga om det genetiska testet och önskade att 

vårdpersonalen skulle informera dem istället. Detta kan förklaras med Brandberg (2006) som 

nämner att sjukvårdspersonal som misstänker en ärftlig sjukdom inte har rätt att informera 
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anhöriga. Vår studie kom fram till att ett fåtal kvinnor upplevde att de inte fick tillräckligt 

med information om hur de själv kunde upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede genom 

självundersökning. Vilket kan jämföras med hur Reitan (2003) menar att vårdpersonalen och 

patienten kan ha olika uppfattningar om vilken information det finns behov av. 

 

Vi fann i vår studie att anledningen att kvinnor som valde att ta bort brösten gjorde detta för 

att inte behöva oroa sig för att utveckla bröstcancer. Det bekräftas i studien av Bebbington 

Hatcher & Fallowfield (2001) där kvinnor under de senaste åren väljer att operera bort brösten 

för att minska risken. Vår studie visar att många kvinnor i sina val ofta satte fokus på hur det 

skulle påverka barnen att växa upp utan sin mamma. Vilket kan jämföras med att Clark et al. 

(2000) studie som visade att de tänkbara positiva skälen till att genomgå ett genetiskt test var 

att få en ökad information om ärftligheten för barnen och anhörigas skull samt för att skydda 

sin egen hälsa genom förebyggande åtgärder. I vår studie uppmärksammandes att kvinnor 

som valde att inte operera bort brösten i förebyggande syfte kände sig säkra med 

rutinkontrollerna. Detta kan delvis bero på att kvinnor med hög risk att utveckla bröstcancer 

erbjuds täta läkarundersökningar, mammografi och ultraljud (Lindblom, 2004). I vår studie 

fann vi att kvinnor inte ångrade sitt val att ta bort brösten. Vilket bekräftas av en studie av 

Metcalf et al. (2004) att kvinnor är nöjda med sitt val. Att kvinnorna är nöjda med sitt val kan 

enligt Paterson och Zderad (1988) bero på att kvinnan känner hopp i sin situation för det är 

hon själv som har fattat sitt val. I vår studie framkom att flertalet kvinnor upplevde att 

komplikationerna från operationen påverkade samspelet i familjen negativt. Detta i motsats 

till Metcalf et al. (2004) som menar att den begränsade forskning som gjorts har visat att 

kvinnorna i efterhand inte upplever några psykosociala svårigheter efter operationen. 

 

I vår studie framkom att kvinnors första reaktion på de nya brösten var förfäran. Detta kan 

enligt Dahlberg (2003) bero på att den konstgjorda kroppsdelen måste införlivas i den 

subjektiva kroppen, annars kommer den aldrig att upplevas som en naturlig del. Vår studie 

visade att en tid efter operationen kände de flesta sig nöjda med utseendet på rekonstruktionen 

och att den motsvarade deras förväntningar. Detta kan ses som att den konstgjorda 

kroppsdelen har blivit en del av den subjektiva kroppen. I vår studie uppmärksammar vi att 

många kvinnor upplevde en försämrad kroppsbild efter borttagande av brösten. Vilket kan 

jämföras med Dahlberg (2003) som menar att människan inte har sin kropp, utan är sin kropp 

och att förlora en del av kroppen är att förlora en del av den subjektiva kroppen. Att kvinnor 

får en försämrad kroppsbild stämmer väl överens med Johnsson och Klein (1994) som skriver 

att ett kirurgiskt ingrepp som borttagande av brösten kan orsaka en förändrad kroppsbild hos 

kvinnan. Det stämmer delvis överens med Metcalf (2004) studie som visar att en fjärdedel av 

kvinnorna upplevde en försämrad kroppsbild efter borttagande av brösten. En försämrad 

kroppsbild kan ses som en yttre svårighet och en yttre svårighet kan enligt Cullberg (2006) 

orsaka att de hamnar i kris. Vilket är i motsats med Bebbington Hatcher, Fallowfield, & 

A'Hern (2001) studie som visar att borttagande av brösten inte hade någon skadlig påverkan 

på kvinnas kroppsbild.  

 

Vår studie visar tvetydiga upplevelser angående den sexuella påverkan av att förlora sina 

bröst. Dels framkom det att många kvinnor upplever att förlusten inte skulle påverka deras 

sexuella attraktivitet och dels framkom det att förlusten har påverkat många kvinnors sexuella 

attraktivitet. Gjertsen (2003) styrker att borttagandet av brösten ger en minskad kvinnlighet. 

Detta överensstämmer även med Cullberg (2006) som tar upp att kvinnor som förlorar sina 

bröst kan uppleva att de har förlorat sin kvinnliga attraktivitet. Detta till motsats till 

Bebbington Hatcher, Fallowfield, & A'Hern (2001) studie som visar att borttagande av 

brösten inte hade någon skadlig påverkan på kvinnans sexuella samliv. Innan den 



 15 

föreliggande studien utfördes förväntades resultatet att kvinnor som opererade bort brösten i 

förebyggande syfte skulle uppleva det endast som negativt. Därför var det ett oväntat resultat 

att några kvinnor upplever borttagande av brösten positivt. 

 

Vårt resultat kan ha påverkats av att alla artiklar som använts har varit kvalitativa. Detta har 

medfört att urvalet inte blivit lika omfattande som om det hade baserats på kvantitativa 

artiklar. Detta kan även ha medfört att det funna resultatet blivit mer tillförlitligt till vårt syfte 

eftersom det undersöker upplevelser och upplevelser är subjektiva. I resultatet har det i vissa 

fall medvetets tagit med när en kvinna har upplevt känslor i olika händelser. Detta beror på att 

kvinnorna som deltog i studierna intervjuades med öppna frågor. Vilket kan ha lett till att en 

kvinna vidareutvecklade svaret på frågan och flera kvinnor var av samma åsikt men inte 

uttryckt det. Att studierna är utförda i USA, UK, och Canada kan medföra att resultatet inte 

helt jämförbart med svenska förhållanden. 

 

Det finns mycket som tyder på att kvinnor upplever att deras livsvärld påverkas av att vara i 

risk för att utveckla ärftlig bröstcancer. Både hur de själva påverkas och hur de anhöriga 

påverkas. Dels över oron för anhörigas risk. Dels hur det närstående skulle påverkas om 

kvinnorna utvecklade bröstcancer. Kvinnorna upplevde att livsvärlden påverkades mer eller 

mindre på fysiska, psykiska, sexuella och sociala plan. De upplevde att de var tvungna att 

göra svåra val på grund av risken. Både val gällande vem de skulle berätta för och vilka val de 

skulle göra angående att ta bort brösten i förebyggande syfte. Det kan vara ett etiskt dilemma 

att genomgå ett genetiskt test. Ett positivt test säkerställer inte att de kommer utveckla 

bröstcancer och ett negativt test ger inte en säkerhet att de inte har ärftligheten. Denna 

osäkerhet och oro får kvinnorna leva med. Efter utredning om ärftlighet ges det en möjlighet 

att göra val om tätare kontroller eller om förebyggande operation. 

 

Det har visat sig påverka kvinnors livsvärld att operera bort brösten i förebyggande syfte. 

Denna litteraturstudie har väckt intresse att genom en empirisk studie forska vidare om 

vårdpersonalens bemötande till kvinnor som väljer en förebyggande operation. Får dessa 

kvinnor ett annat bemötande av vårdpersonalen än de som opererar bort ett bröst efter ett 

cancerbesked? 
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Bilaga 1  
 
Tabell 1. Sököversikt i Cinahl 2008-01-21 med begränsningarna: Journal article, 
English, Peer Reviewed och Research Article 
 

Sökord Träffar 
Lästa 

abstrakt 
Använda 
artiklar 

Breast neoplasms (H) 4886   

Genes, BRCA (H) 56 10 1* 

Genetic (KW) 6418   

Inherited (KW) 255   

Family history (H) 530   

Qualitative (KW) 20770   

Support (KW) 32916   

Experience (KW) 21212   

Prophylactic mastectomy (KW) 40   

Psychosocial (KW) 44700   

Self image (KW) 266   

    

Breast neoplasms (H) AND genetic (KW) 401   

Breast neoplasms (H) AND inherited (KW) 14   

Breast neoplasms (H) AND family history (H) 87   

Breast neoplasms (H) AND prophylactic mastectomy (KW) 38   

    

BRCA (H) AND qualitative (KW) 3 2  

BRCA (H) AND experience (KW) 0   

BRCA (H) AND Psychosocial (KW) 11 9  

BRCA (H) AND self image (KW) 0   

    

Prophylactic mastectomy (KW) AND self image (KW) 0   

    

Breast neoplasms (H) AND family history (H) AND qualitative (KW) 9 8 2* 

    

Qualitative (KW) AND prophylactic mastectomy (KW) AND psykosocial (KW) 0   

    
Breast cancer (H) AND genetic (KW) AND qualitative (KW) AND support 
(KW) 4 4  

     
Breast neoplasms (H) AND family history (H) AND qualitative (KW) AND 
experience (KW) 3 2 1* 

KW= keyword, H= headings  

* en artikel är hämtad från en av de andra databaserna 

** två artiklar är hämtade från en av de andra databaserna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Tabell 2. Sököversikt i pubmed 2008-01-23  med begränsningarna: Journal article 
och English 
 

Sökord Träffar 
Lästa 

abstrakt 
Använda 
artiklar 

Breast neoplasms OR Breast cancer 128758     

BRCA 735     

Genetic 630022     

Inherited 34329     

Family history 42605     

Qualitative 60020     

Support 4603246     

Experience 220911     

Prophylactic mastectomy 490     

Psychosocial 33724     

Self image 43270     

        

Breast neoplasms OR Breast cancer AND genetic 10003     

Breast neoplasms OR Breast cancer AND inherited 704     

Breast neoplasms OR Breast cancer AND family history 2723     

Breast neoplasms OR Breast cancer AND prophylactic mastectomy 448     

        

BRCA AND qualitative 5 5   

BRCA AND experience 15 15 1 

BRCA AND Psychosocial 14 14   

BRCA AND self image 2 2   

        

Prophylactic mastectomy AND self image 2 2  2* 

    

Breast neoplasms OR Breast cancer AND family history AND qualitative 38 30   

    

Qualitative AND prophylactic mastectomy AND psykosocial 5 5 2  

    
Breast neoplasms OR breast cancer AND genetic AND qualitative AND 
support 66 12 1 
Breast neoplasms OR Breast cancer AND family history AND qualitative AND 
Experience 4 4 2** 

* en artikel är hämtad från en av de andra databaserna 

** två artiklar är hämtade från en av de andra databaserna 
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Tabell 3. Sököversikt i Elin 2008-01-23   
 

Sökord Träffar 
Lästa 
abstrakt 

Använda 
artiklar 

Breast neoplasms (KW) OR breast cancer (KW) 21866     

BRCA (KW) 118     

Genetic (KW) 53134     

Inherited (KW) 539     

Family history(KW) 801     

Qualitative (KW) 6298     

Support (KW) 29383     

Experience (KW) 5685     

Prophylactic mastectomy (KW) 38     

Psychosocial (KW) 2238     

Self image (KW) 108     

        

Breast neoplasms (KW) OR breast cancer (KW) AND genetic (KW)  468     

Breast neoplasms (KW) OR breast cancer (KW) AND inherited (KW) 9 9   

Breast neoplasms (KW) OR breast cancer (KW) AND family history (KW) 88     
Breast neoplasms (KW) OR breast cancer (KW) AND prophylactic 
mastectomy (KW) 20     

        

BRCA (KW) AND qualitative (KW) 0     

BRCA (KW) AND experience (KW) 0     

BRCA (KW) AND psychosocial (KW) 1 1   

BRCA (KW) AND self image (KW) 0     

        

Prophylactic mastectomy (KW) AND self image (KW) 1 1 1* 

        
Breast neoplasms (KW) OR breast cancer (KW) AND family history (KW) 
AND qualitative (ALL) 3 3 2 

        
Qualitative (KW) AND prophylactic mastectomy (KW) AND psychosocial 
(KW) 0 0   

        
Breast neoplasms (KW) OR breast cancer (KW) AND genetic (KW) AND 
qualitative (KW) AND support (KW)  0     
Breast neoplasms (KW) OR breast cancer (KW) AND family history (KW) 
AND qualitative (KW) AND experience (KW) 0     

KW= nyckelord, ALL= alla fält 

* en artikel är hämtad från en av de andra databaserna 
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Bilaga 2 
 
Tabell 1. Artikelöversikt 
 
Titel 
Land 

Pub. År 

Författare Syfte Metod 
Urval 

Resultat 

 
 
Women with BRCA1 or 
BRCA2  
Mutations renegotiating 
a post-prophylactic 
mastectomy identity: self-
image 
and self-disclosure 
 
USA 
 
2007 
 
 

 
 
Kenen, 
Shapiro, 
Hantsoo, 
Friedman and 
Coyne 
 

 
 
Att undersöka 
emotionellt stöd 
och utforska kognitiva och 
emotionella anpassningar  
efter en profylaktisk  
mastektomi   

 
 
Kvalitativ  
 
 
Observation 
över 
meddelande 
från en 
Websida 
 
n=21 

 
 
Kvinnorna fick emotionellt 
stöd och kunskap genom 
att dela erfarenheter och 
information med varandra 

 
 
The use of the life course 
paradigm and life course 
charts to 
explore referral for family 
history of breast cancer 
 
UK 
 
2006 
 
 

 
 
Benjamin, 
Flynn, Hallett, 
Ellis and Booth 
 

 
 
Att utforska kvinnors 
erfarenheter till individuell 
riskinformation baserat på 
ärftlighet 

 
 
Kvalitativ  
 
Semi 
strukturerad 
intevjuer 
 
n= 22 

 
 
Kvinnorna erfarenheter var 
att åldern hade betydelse 
för när de blev medvetna 
om sin risk för ärftlighet  
  
 

 
 
“Social Separation” 
among women under 40 
years 
of age diagnosed with 
breast cancer and 
carrying 
a BRCA1 or BRCA2 
mutation 
 
UK 
 
2006 

 
 
Kenen, Ardern-
Jones and 
Eeles 

 
 
Att undersöka  
upplevelserna hos kvinnor 
när de blir medvetna om att 
de är bärare av BRCA 
mutation 
 

 
 
Kvalitativ  
 
Öppna frågor i 
fokusgrupper  
 
n=13 

 
 
Kvinnorna upplevde 
frustration,  
ensamhet, en känsla av  
att vara annorlunda och 
ambivalenta  
känslor av att behöva 
stödja familjemedlemmar.  
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Titel 
Land 

Pub. År 

Författare Syfte Metod 
Urval 

Resultat 

 
 
A qualitative study 
looking at the 
psychosocial implications 
of bilateral 
prophylactic mastectomy 
 
 
UK 
 
2003 

 
 
Bebbington, 
Hatcher  and 
Fallowfield 
 

 
 
Att undersöka 
uppfattningen hos  
kvinnor som har 
accepterat  
eller avböjt bilateral  
profylaktisk mastektomi  
 
 

 
 
Kvalitativ 
 
Semi 
strukturerade 
intervjuer  
 
n=80  

 
 
Uppfattningen hos kvinnorna  
var att det fanns behov av  
information, individuellt  
anpassad för denna  
patientgrupp och emotionellt  
stöd till högrisk kvinnor  
som erbjuds bilateral  
profylaktisk mastektomi 
 
 

 
 
 
Women‟s views of 
consultations about 
familial risk 
of breast cancer in 
primary care 
 
UK 
 
2002 
 
 

 
 
 
Grande, Hyland, 
Walter and 
Kinmonth 
 

 
 
 
Att undersöka 
kvinnornas förståelse av 
rådgivning om  
ärftlig bröstcancer 
 
 
 
är de förståelse för 
bröstcancern eller 
rådgivningen? 

 
 
 
Kvalitativ  
 
Telefonintervjuer 
n=72 
 
Direktintervjuer 
n=20 
 
 

 
 
 
Kvinnornas förståelse för 
rådgivningen om 
ärftlig bröstcancer var  
ofta unik för varje kvinna  
och kan skiljas från  
biomedicinska modeller 

 
 
Family issues in a 
psychoeducation group 
for women with a BRCA 

mutation 
 
USA 
 
2002 
 

 
 
Speicea, 
McDanielb,  
Rowleyc and 
Loaderc 
 

 
 
Att undersöka vilka 
problem som 
uppkommer  
vid vetskap att vara 
BRCA positiv  
 

 
 
Kvalitativ 
 
Observation i 
gruppmöten  
 
n=9 
 

 
 
Kvinnornas problem var:  
om de skulle  
berätta om ärftligheten för 
familjen, 
meningsskiljaktigheter  
i om kunskap är makt,  
hänsyn till olikheter i  
beslutsfattandet och  
hanteringen, skuldkänslor att 
föra vidare  
mutationen till sina barn  
och underliggande olösta  
konflikter 
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Titel 
Land 

Pub. År 

Författare Syfte Metod 
Urval 

Resultat 

 
 
Understanding the 
experience of 
prophylactic bilateral 
mastectomy: a qualitative 
study of ten women 
 
UK 
 
2000 

 
 
Lloyd, Watson, Oaker, 
Sacks, Querci Della 
Rovere and Gui 
 

 
 
Att undersöka den  
personliga upplevelsen  
hos kvinnor angående 
operation, psykologiska 
anpassning och 
påverkan på familjen 
 

 
 
Kvalitativ 
 
Intervjuer  
 
n=10 
 

 
 
De som visade sig vara  
kvinnornas huvudsakliga  
upplevelser 
sammanställdes i sju 
kategorier: beslutet,  
tala om för andra,  
upplevelser av operation  
och återhämtning,  
behålla kvinnligheten,  
hantering av förlusten, gå 
vidare och isolering och 
stöd 
 
 

 
 
Information, support, and 
communication needs of 
women with a family 
history of breast cancer 
 
Canada 
 
1995 

 
 
Chalmers, Thomson 
and Degner 
 

 
 
Att undersöka 
betydelsen  
av information, stöd och 
kommunikation vid risk 
bedömning av 
bröstcancer  
 

 
 
Kvalitativ  
 
Semi 
strukturerad 
intervju  
  
N=55 

 
 
Information, stöd och 
kommunikation visade  
sig vara viktig för att  
underlätta  
förståelsen att de  
befann sig i riskzon för att 
utveckla bröstcancer 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Bilaga 3 
 
Tabell 1. Innehållsanalys 

 

Meningsbärande enheter Reducering Kod Kategorier 

For most of the women the 
effect of the genetic test was 
more subtle, and the 
implications associated 
with having a positive test 
result more longlasting, 
because their increased 
lifetime risk of developing 
cancer necessitated making 
some troubling medical 
management decisions 
(Kenen, Ardern-Jones & 
Eeles, 2006). 

Ett positivt gentestet 
gav långsiktig 
påverkan 

Genetiskt test  Genetiskt test 

The majority felt that having 
the surgery had been the 
right decision to make, even 
those who had experienced 
severe complications 
(Bebbington Hatcher & 
Fallowfield, 2003). 

Kände att operation 
var rätt beslut trots 
komplikationer 

Val Valet om 
förebyggande 
operation 

Pre-operatively, the women 
felt they got a lot of support 
from their partner, family and 
friends (Bebbington Hatcher 
& Fallowfield, 2003). 

Kände stöd från 
anhöriga 

Stöd Behov av stöd 

The fear of loss of femininity, 
sexual attraction and loss of 
sexual pleasure were in the 
minds of many of the women 
(Kenen et al. 2007). 

Rädsla för förlust av 
kvinnlighet och 
sexuell njutning 

Förändrad kroppsbild  Förändrad 
kroppsbild 

A major consequence of 
surgery was an experience 
of isolation and loneliness 
during the recovery period 
(Lloyd et al. 2000). 

ensamhet under 
återhämtning 

Ensamhet Känslor 

Fear—„being always on 
edge‟. Women described 
how the knowledge that they 
were at increased risk 
resulted in high levels of 
breast cancer worry (Lloyd et 
al. 2000). 

Rädsla över den 
ökade risken 

Oro Känslor 

Post-operatively, most 
women said there had not 
been enough information 
given to them about the 
whole procedure 
(Bebbington Hatcher & 
Fallowfield, 2003). 

Upplevde att de fick 
för lite information om 
hela förloppet 

Information Behov av 
information 

 




