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Sammanfattning 
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i såväl Sverige som i övriga 
världen. I Sverige drabbas årligen omkring 7 000 kvinnor, vilket resulterar i att varje dag, tolv 
månader om året, diagnostiseras ett 20- tal kvinnor med bröstcancer. Diagnosen bröstcancer 
leder ofta till en krisreaktion på grund av den psykologiska och den existentiella 
påfrestningen. Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med 
bröstcancer. En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som bygger på nio artiklar 
med en kvalitativ ansats har gjorts. Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans 
(2004) sammanställning. Resultat visade att kvinnorna kunde uppleva diagnosbeskedet olika 
men även att det fanns olika sätt att hantera sjukdomens utmaningar för att kunna klara av att 
leva med sjukdomen bröstcancer. Det visade sig även att hur ett diagnosbesked gavs och det 
bemötandet kvinnan fick vid tillfället påverkade kvinnans känslomässiga reaktion. Det visade 
sig att få relevant information, ett optimalt bemötande samt att erhålla stöd ifrån hela sin 
omgivning, var betydelsefullt och avgörande för dessa kvinnor för att kunna fortsätta leva 
med sjukdomen bröstcancer.  
 
Nyckelord: bröstcancer, diagnos, kvalitativ, livskvalitét, sjuksköterskearbete, socialt stöd. 
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INLEDNING 
 
Bröstcancer är en livshotande sjukdom som kan orsaka förändringar i livet av både positiv 
och negativ karaktär och att leva med bröstcancer kan resultera i att kvinnan ändrar sitt sätt att 
leva och får en annan syn på livet (Arman & Rehnsfeldt, 2002). Den nya livssituationen som 
ett cancerbesked för med sig kräver med all sannolikhet en anpassning för att kunna hantera 
troliga förstörda förhoppningar, många olika motstridiga känslor och ett inre kaos. Således att 
drabbas av bröstcancer är en påfrestande och traumatisk livshändelse (Bergh m.fl., 2007). När 
en sjuksköterska kan förstå kvinnors upplevelse av diagnosen bröstcancer och det lidande som 
sjukdomen medför, kan de på ett bättre sätt ta hänsyn till krisförloppet, som medför att de kan 
utföra ett mer professionellt bemötande i patientkontakten. Det är därför intressant att belysa 
kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer.  
 

BAKGRUND 
 
Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i såväl Sverige och i övriga 
världen. I Sverige drabbas årligen omkring 7 000 kvinnor, vilket resulterar i att varje dag, tolv 
månader om året, diagnostiseras ett 20- tal kvinnor med bröstcancer (Bergh m.fl., 2007). 
Bröstcancer, cancer mammae, neoplasma malignum mammae, är en elakartad tumör i 
kvinnans bröst (Lindskog, 2004). Den vanligaste formen av bröstcancer utgår från 
mjölkgången medan en mindre andel utgår från bröstkörteln. Före 85-årsåldern beräknas 
ungefär 40 procent av alla svenska kvinnor att ha diagnostiserats med någon form av cancer. 
Däremot är cancer en väldigt ovanlig sjukdom före 45- årsåldern. Sammanfattningsvis menas 
det att av de kvinnor som lever till 85-årsålder drabbas en av åtta av bröstcancer medan risken 
att insjukna i bröstcancer före 55-årsålder är dock bara en på trettio. Även om antalet fall av 
insjuknanden av bröstcancer fortsätter att öka, så är det samtidigt viktigt att understryka att på 
samma gång så botas allt fler kvinnor idag mer än någonsin tidigare. Detta beror främst på 
tidig diagnostik och genom förbättrade behandlings metoder (Bergh m.fl., 2007). Diagnos är 
ett konstaterande av att en förändring eller sjukdom föreligger genom fastställande av 
undersökning och symtom (Lindskog, 2004). En korrekt diagnos är nödvändigt för att kunna 
bekräfta förekomst av sjukdom, minska behandling, klargöra prognosen och underlätta 
planering av behandling. Det skiljs mellan två olika sätt att diagnostisera bröstcancer. Den 
kliniska diagnostiseringen bygger på tecken och symtom medan den patologiska 
diagnostiseringen bygger på en mikroskopisk undersökning av cell- eller vävnadsprov och  
diagnostisering av bröstcancer sker i dag genom riktlinjer som kallas trippeldiagnostik. Denna 
form av diagnostik inkluderar således både patologiska fynd, klinisk undersökning av bröstet 
samt mammografi (Vargas m.fl., 2003). Mammografi är en röntgenundersökning av 
bröstkörteln i syfte att tidigt upptäcka en eventuell cancer (Lindskog, 2004). Vid ett besked 
om bröstcancer finns det oftast inte en direkt känd orsak, men en del livsstilsfaktorer har 
identifieras som riskfaktor för sjukdomen som hormonell behandling eller övervikt, men 
också den ärftliga förutsättningen har visat sig att spela roll (Bergh m.fl., 2007).  
 
När beskedet är cancer 
Dekeyser, Wainstock, Rose, Converse och Dooley (1998) visar att vid diagnosbeskedet finns 
det en stark effekt på psykiskt lidande och att nödsignalen är signifikant hög för kvinnor med 
diagnosen malignitet. Bengtsson (2005) menar att lidande upplevs när människans 
helhetsuppfattning om sig själv och sin existens hotas eller splittras, detta kan inträffa vid 
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insjuknande av cancer eller att tiden är utmätt. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin 
(2002) visar i sin studie att när kvinnorna upplevde lidande var de beroende av andra, 
närstående och vårdpersonal. Arman, Rehnsfeldt och Hamrin (2002) påvisar att det trauma av 
existentiell art som följer en bröstcancerdiagnos, leder många gånger vidare in i ett intensivt 
sökande efter mening med sjukdomen. En kvinnas upplevelse om vad en bröstcancerdiagnos 
innefattar kan enligt Bergh m.fl. (2007) beror på hennes tidigare erfarenheter om bröstcancer, 
kunskaper om sjukdomen och hela hennes livssituation. Malkah och Notman (2002) menar att 
psykologiska faktorer och ens personlighet spelar en viktig roll i patientens reaktion av 
diagnosen. Kovero och Tykkä (2002) kan även påvisa om hur omgivande faktorer i 
kombinationer med personliga faktorer samverkar och påverkar kvinnans bedömning av 
situationen, `Coping´ processen och de känslor som uppstår. Då situationen att insjukna i 
bröstcancer kan upplevas på många olika sätt.  Bergh m.fl. (2007) menar att diagnosen 
innebär en förändring hos kvinnan, förändring kan upplevas som ett hot mot kvinnas 
livsroller, hot om förändringar i hennes utseende och kroppsuppfattning, och hot om 
förändringar i den mentala och fysiska förmågan. Cullberg, Weston (2001) anser att ett 
cancerbesked påverkar hela familjen, det kan till och med utryckas så drastiskt som att 
cancerns är en familjesjukdom. Familj och vänner känner sig ofta väldigt hjälplösa inför ett 
cancerbesked. De ställs inför risken av en smärtsam förlust som ännu inte inträffat. 
Malmström, Györki och Sjögren (2002) definierar att en familj inkluderar make, maka och 
barn och eventuellt andra släktingar. Rydén (1996) beskriver att insjukna i cancer alltid 
uppfattas som ett hot mot livet. Detta utlöser en stress som ger en psykisk krisreaktion då hon 
för två till tre dagar sedan var frisk och nu cancersjuk och detta kan ta sig i utryck som:  
 

”Ja, i början trodde jag ju att jag skulle dö med en enda gång”. 
”Jag hörde bara cancer, cancer! Och har man hört det så är man 
död helt enkelt.” (Hellström & Tapper, 1997, s. 9) 

 
Kovero och Tykkä (2002) pressenterar också i sin artikel kvinnors upplevelse av beskedet. En 
av kvinnorna beskriver upplevelsen som om att allt skulle rasa och det gick varma känslor 
inom henne. De flesta av kvinnorna har upplevt beskedet som en chock och oftast som en 
total överraskning, där kvinnorna beskriver hur chocken har framkallat känslor av ångest, 
rädsla och overklighet: 
 

”Det var en fullkomlig överraskning. Hur kändes det? Det var en 
total chock. Jag kunde liksom inte reagera, han förstod säkert inte, 
jag gick lugnt bort och for med hissen till bottenvåningen, där satt 
jag sedan.” (Kovero & Tykkä, 2002, s. 17) 

 
Rydén (1996) beskriver att en krisreaktion i samband med bröstcancern inte är ett tecken på 
 en psykisk sjukdom, utan en normal reaktion av den psykologiska och existentiella 
påfrestning som en cancerdiagnos innebär, vars djup och varighet kan vara individuellt men 
kan även påverkas av bemötandet ifrån sjukvården. Cullberg, Weston (2001) menar även att 
hur ett besked ges kan påverka ens attityd till hela sjukdomsprocessen. Rydén (1996) anser att 
ett diagnosbesked aldrig får lämnas per brev, och helst inte på telefon då det inte finns någon 
som kan besvara kvinnans frågor eller ta emot deras ångest. Enligt Kovero och Tykkä (2002) 
poängterar kvinnorna den personliga kontaktens betydelse: 
 
 
 



 3 

”Hur borde informationen ges? Personligen och den som ger 
information borde sätta sig in i hurudan patienten är. Jag vill höra 
den värsta versionen, men det passar inte alla. Man måste kunna 
konsten att ge information.” (Kovero & Tykkä, 2002, s. 18) 

 
Enligt Dekeyser m.fl. (1998) behöver sjuksköterskorna vara medvetna om den extrema 
stressfulla situationen som uppstår vid diagnosbeskedet och erbjuda stöd under hela 
situationen, eftersom det finns kunskap att den stressfulla reaktionen fortsätter. Arman och 
Rehnsfeldt (2002) visar i sin studie att sjuksköterskor behöver skaffa sig en bred syn av 
cancerpatienter för att kunna se patienternas lidande och hur de kämpar för att återfå en 
balans. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) syftar till att tillgodose patientens behov av 
kontinuitet i vården, vara lätt tillgänglig, främja goda kontakter mellan patienten och hälso – 
och sjukvårdspersonalen men även att bygga på respekt och integritet gentemot patienten. 
Informationen till patienten ska vara individuellt anpassad om personens hälsotillstånd och de 
undersökningar, vård och behandling som finns. 
 
Ett liv med cancer 
Enligt Cullberg Weston (2001) medför sjukdomen i många avseende att kvinnan förlorar 
kontrollen över sitt liv och därför kan det vara viktigt att försöka skaffa sig kontroll över de 
saker som går att styra. Kovero och Tykkä (2002) anser att vårdpersonalen påverkar kvinnans 
känsla av kontroll. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att 
genom vår kropp har människan tillgång till livet, då kroppen är kärnan i människans 
existens, detta betyder att varje förändring i ens kropp medför en förändring till livet då en 
förändring blir tydlig när människan drabbas av en sjukdom, skada eller annat lidande som 
exempelvis ångest, och rädsla. En människas kropp är psykisk, fysisk och existentiell 
samtidigt då den är fylld utav upplevelser, minnen och erfarenheter. Arman m.fl. (2002) 
menar att en upplevelse kan ses som ett kraftfällt som inverkar på allt i kvinnornas liv och alla 
de kommer i kontakt med samt de själva och deras relationer. Kraftfältet har sitt ursprung i 
cancern och lidandet som resulterar i den existentiella kampen mellan liv och död. Arman och 
Rehnsfeldt (2003) visar att patienter med bröstcancer upplever först en plötslig upplösning 
eller sönderfall och en medvetenhet om sin egen dödlighet därefter beskrevs kvinnornas väg 
mot återställande och balans. Arman, Rehnsfeldt, Carlsson och Hamrin (2001) visar att 
förändringar i livet upplevs som både fördelaktiga och goda, liksom svårigheter och ont, som 
är närvarande i upplevelsen av bröstcancer. Arman och Rehnsfeldt (2002) menar att en 
kvinnas livssituation ändrades efter diagnosbeskedet då hennes perspektiv på livet 
förändrades, som gav en ökad medvetenhet om liv och död. Där kvinnan nu har fått en ny syn 
på olika relationer, som leder till att hon drar sig undan från andra i syfte till att finna sig 
själv, men även att få behov av ärlighet och stöd. Enligt Carlsson (2007) är socialt stöd för 
patienter med cancer väldigt viktigt vid en livsförändring. Det sociala stödet inkluderar: 
emotionellt stöd, bekräftande stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd. Det emotionella 
stödet innebär att personen visar ett intresse för den cancerdrabbade personen, ge omsorg, 
visa empati, vara delaktig och lyssna. Det bekräftande stödet innebär att man ska ge 
uppskattning, få personen att känna sig värdefull och sedd, inte betrakta personen som ett fall 
eller en diagnos utan en unik person, ge feedback på prestationer och möjliggöra jämförelser 
med andra i samma situation. Det informativa stödet innebär att ge råd, anvisa, ge förslag, 
informera, undervisa och vägleda. Det instrumentellt stöd innebär praktisk hjälp, ekonomiskt 
stöd, anpassning av omgivningen. 
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Krisens faser 
Enligt Carlsson (2007) är den traumatiska krisen den vanligaste förklaringsmodellen för att 
beskriva känslomässiga reaktioner vid insjuknande i cancer som kan delas upp i fyra olika 
faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. I krisens alla 
faser är personen i ett stort behov av fungerande försvarsmekanismer för att minska ångest 
och klara av sin livssituation. Cullberg (2003) menar att i krisen kan chockfasen först ses, då 
kvinnan ytligt sett kan verka oberörd och totalt uppgiven i tillvaron men inombords kan det 
vara kaos, andra kan reagera på ett häftigt sätt exempel att skrika, detta kan variera från någon 
timme eller till någon dag. Carlsson (2007) menar att diagnostillfället kan liknas vid en 
fruktansvärd katastrof då hela ens existens är hotad. Kvinnorna kan uppleva att sådant som de 
tidigare har tagit för givet, som en fungerande kropp och ändlös framtid, rycks plötsligt bort. 
Efter diagnosbeskedet behöver patienten få tid för sig själv för att kunna förstå vad som har 
hänt. Cullberg, Weston (2001) beskriver även att diagnosbeskedet utlöser en stormflod av 
känslor. Malmström, Györki och Sjögren (2002) menar att känslor även kan benämnas som 
emotionella känslor. När kvinnan lämnar chockfasen övergår denna fas till reaktionsfasen då 
bearbetningen börjar och reagerar på den förändringen som har hänt. I denna fas mobiliseras 
individens försvarsmekanismer som till exempel förnekelse av sjukdom, som hjälper den 
enskilda kvinnan att handskas med situationen på ett ändamålsenligt sätt. Under den 
känslomässiga bearbetningen av att ha drabbats av cancer söker ofta kvinnan som insjuknat 
en mening med det som hänt och frågar sig varför detta har hänt. I bearbetningsfasen börjar 
individen förstå vad sjukdomen innebär och försöker finna lösningar till de begränsningar 
som det leder till. Under den här fasen planeras det inför framtiden då kvinnorna funderar hur 
det nya livet bli, hur de ska klara av vardagen och hur de ska lösa de problem som sjukdomen 
medför. Kvinnorna kanske känner sig annorlunda än tidigare vilket kan vara svårt att 
acceptera. För en del kvinnor kan det vara bra att i denna fas vara tillsammans med andra i 
samma situation för att bearbeta den nya livsförändringen. I nyorienteringsfasen har kvinnan 
accepterat att hon har drabbat av cancer, man försöker finna kompensation för de förluster 
man utstått genom att försöka finna lösningar på problemet (Carlsson, 2007).  
 
Coping 
Många människor finner att de klarar av att anpassa sig till att de har en cancersjukdom utan 
att se det som för stora svårigheter, medan andra tappar fotfästet direkt och mår mycket dåligt. 
Coping innefattar hur personen uppfattar situationen, uppfattar sina egna resurser samt hur 
personen beteendemässigt försöker hantera situationen (Carlsson, 2007). Detta handlar om en 
inre attityd och ett sätt att hantera de utmaningar som en cancersjukdom innebär. Vid en 
allvarlig sjukdom som cancer, ligger det nära till hands att inta en offerroll. Hur människan 
hanterar de andra sorters utmaningar tidigare i livet kan avspegla sig hur vår förmåga är att 
möta cancern. Man har sett att det finns grundläggande mönster hos vissa personer som till 
exempel, då vi tenderar att ge upp utan att ta strid eller där andra ser svårigheter som något 
som ska bekämpas och startar en kamp som kan leda till att skapa en styrka och 
motståndskraft. När personen har bestämt sig för att använda all sin kraft för att bekämpa 
fienden, som i detta sammanhang är cancern, får kroppen ett viktigt försvar (Cullberg, 
Weston, 2001). Copingstrategier i samband med cancer kan framkomma kort efter 
cancerdiagnosen (Wasteson, 2007). Traumatiska händelser kan få människor att tappa tron på 
sin egen förmåga att hantera situationer som de ställs inför. Därför är det viktigt att stärka den 
egna förmågan, bland annat genom att understödja positivt bemästring (Lennquist, 2009). Det 
finns två huvudkategorier av copingstrategier: Problemfokuserad coping, där personen aktivt 
försöker hantera situationen genom att lösa problem, och emotionellfokuserad coping där 
personen försöker dämpa de känslomässiga reaktionerna i situationen, till exempel genom att 
förneka (Carlsson, 2007). Beroende på personligheten kan personen välja den ena eller den 
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andra modellen. Coping kan ses hos personen som en upplevelse av att känna kontroll som 
medför en upplevelse av att det finns hopp. Detta kan underlätta återhämtning av till exempel 
jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd. Dessa resurser ger även kraft att bekämpa olika 
stressfaktorer (Lennquist, 2009). Förnekelse innebär i dess klassiska form att personen helt 
förnekar fakta och realiteter kring sjukdomen, där bara vissa delar tas till av vad sjukdomen 
innebär. Den som ger ett intryck av att förneka vissa delar av situationen kring att  
ha cancer kanske inte alls är ovetande, det kan däremot vara så att personen inte vill diskutera 
saken med andra eller i vissa sammanhang (Carlsson, 2007). 
 
Olika synsätt på sjukdom 
Malmöströ, Györki och Sjögren (2002) definierar religiös tro som att hålla något heligt där 
människans förhållande till högre makter finns, eller Guds tro. Hebert, Zdaniuk, Schulz och 
Scheier (2009) menar att religioner är väldigt betydelsefullt för många människor med 
cancer. Madjar och Walton (1999) menar att när människan blir sjuk kan deras attityd till 
livet och hur de upplever sig själva, påverka deras fortsatta liv. En kvinna med bröstcancer 
beskriver det så här: 
 

”I relied on God mentally a lot. I was afraid and scared so I 
wanted someone to rely on. I begged him that I was repentant 
about the bad things that I had done, so wouldn´t he please let me 
live. I belived that God is eternal and omnipotent, so he has enough 
power to take care of me. I sometimes get tired of him and 
sometimes not. But now he is a big help for me.” (Madjar & 
Walton, 1999, s. 91) 
 

Alla människor har en sak gemensamt, vi möter sjukdom, lidande och död. Människans sätt 
att uppleva, utrycka och förklara sjukdom varierar ändå, beroende på vart man kommer ifrån.  
Döden är livets definitiva slut och naturens gång. En av religionens uppgifter är att ge 
människor alternativ till dödens meningslösheter (Olsson, 2007). Det är därför viktigt att 
sjuksköterskor i ett vårdperspektiv har en grundläggande kunskap om de religionerna som 
finns för att kunna vårda patienter på ett så bra sätt som möjligt och kunna känna igen 
personens andliga behov (Neuberger, 1994). Det är inte bara positivt med en religiös tro då 
det framkom att kvinnorna upplevde en negativ förhållningsätt av sin religiösa tro genom att 
de kände sig övergivna och blev arga på Gud (Hebert m.fl., 2009). 
 

SYFTE 
 
 Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. 
 
METOD 
 
En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som bygger på artiklar med en kvalitativ 
ansats har gjorts. Detta valdes för att kunna belysa kvinnors upplevelse av att leva med 
bröstcancer. En litteraturstudie ska bestå av bakgrund, syfte, frågeställning och 
insamlingsmetod etc. Vetenskapliga artiklar är grunden för en litteraturstudie, som vanligen 
redogörs med titel, författare, årtal då artikeln skrevs, syfte, metod och resultat (Olsson & 
Sörensen, 2007). Genom att använda en kvalitativ metod innebär det att beskriva samt förstå 
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subjektiva erfarenheter och upplevelser hos människan genom berättelser, intervjuer och 
observationer (Friberg, 2006). Olsson och Sörensen (2004) menar även att forskaren kan nå 
människans direktbeskrivning av upplevelser ur ett fenomenologiskt perspektiv genom att 
använda en kvalitativ ansats.   
 
Urval 
Artiklarna har sökts genom Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och referensdatabaserna 
MEDLINE och CINAHL. Artiklarna har även hittats i Academic Search Elite som är en  
databas. Även manuella sökningar har gjorts. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 
är MEDLINE inriktad på medicinska tidskrifter, CINAHL är den stora omvårdnadsdatabasen 
inom hälso- och sjukvård. Vid artikelsökningen var det i dessa databaser som författarna 
hittade artiklar som svarade mot detta arbetes syfte. Sökorden/ MeSH- termer som används 
vid artikelsökningen var: breast neoplasms, diagnosis, breast cancer, quality of life, social 
support, nursing and qualitative. Sökorden har även kombinerats (bilaga 1). 
Sökningarna begränsades med inklusionskriterier, så som publicerings år från 2001 och 
framåt, detta för att inkludera så ny och relevant forskning som möjligt. Artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska, ha en kvalitativ ansats, publiserade i tidskrifter med ´peer 
review´granskning samt ha inkluderat kvinnnor, oavett ålder, med diagnosen bröstcancer. 
Författarna valde att inte inrikta sig på någon specifik ålder utan istället eftersträvades att 
inkludera alla kvinnor för att kunna reflektera en så bred upplevelse som möjligt. 15 artiklar 
beställdes och av dessa var det 9 artiklar som svarade mot detta arbetets syfte. Dessa 9 artiklar 
har granskats enligt Willman m.fl. (2006) kvalitetsbedömning av kvalitativ metod. Artiklarna 
kvalitetsgraderades med hjälp av procentindelning där Grad I: 80-100%. Grad II: 70-79%. 
Grad III: 60-69%. Artiklarna som valdes ut och granskades visas i en artikelöversikt (Bilaga 
2).  
 
Analys 
Analysen har varit en innehållsanalys som är en sammanställning av (Granheim & Lundman, 
2004).  Analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet och 
detta är ett vanligt arbetssätt vid en kvalitativ analys. Helheten är de valda artiklarna, delar 
uppstår när artiklarnas resultat sönderdelas med avsikt för att hitta meningsbärandeaspekter 
som är av betydelsen av syftet med studien. Den nya helheten skapas av den 
sammanfogningen av de meningsenheterna som sedan leder till resultatet av den nya studien 
(Friberg, 2006). Författarna inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) 
sammanställning för de anser att verkligheten kan tolkas på olika sätt och förståelsen är 
beroende av en subjektiv tolkning och detta är en viktig fråga när man diskuterar trovärdighet 
av resultatet i en kvalitativ innehållsanalys (Bilaga 3). Den analys som valdes är en manifest 
sådan. Friberg (2006) menar att fokus på det manifesta innebär det uppenbara som beskriver 
det synliga och öppna i texten, dvs. det som handlar om vad texten säger. Det latenta, dolda 
innehållet i texten, är en beskrivning av den underliggande meningen i texten men kräver en 
djupare tolkning. Detta är Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning av 
analysförarandet: 
 
Steg 1: Artiklarna lästes igenom två gånger för att skapa ett helhetsintryck och förståelse av  
innehållet. Detta gjordes var för sig. 
Steg 2: Meningsbärande enheter som motsvarade studiens syfte togs ut i texten. Detta gjordes 
även var för sig.  
Steg 3: Sedan jämfördes meningsenheterna för att se om vi båda hade valt meningsenheter 
som stämde överrens med vårt syfte. 
Steg 4: De meningsenheter som motsvarade syftet skrevs in i en tabell. 



 7 

Steg 5: Meningsenheterna översattes till svenska och kortades ner, preciserades, även kallat 
kondensering. Texten blir då mer lätthanterlig, samtidigt som den behåller sin innebörd. 
Steg 6: Efter kondenseringen gjordes kodningen, vilket betyder att de avkortade 
meningsenheterna beskrevs med olika nyckelord.  
Steg 7: Det bildades subkategorier av nyckelorden. 
Steg 8: Subkategorier med gemensam innebörd bildade en kategori, som användes för att få 
rubriker till resultatdelen.  
 

RESULTAT 
 
Resultatet kommer att presenteras i två olika kategorier som blir rubrikerna i resultatet vilka 
är emotionella känslor och leva med förändringen. Dessa rubriker har sedan delats in i olika 
underrubriker med samma innebörd vilka är reaktioner vid diagnosbeskedet, tankar kring 
sjukdomen, socialt stöd, döljandet och religiös tro. 
 
Emotionella känslor  
Landmark och Wahl (2002) menar att när en kvinna får en diagnos så som bröstcancer kan det 
indikera många olika upplevelser som är relaterade till psykiska, sociala och existentiella 
frågor och visar i sin studie att alla kvinnor upplevde många starka emotionella känslor 
jämförbara med en traumatisk kris upplevelse.  
 
Reaktioner vid diagnosbeskedet 
Diagnosen upplevdes som en akut emotionell obalans och påverkade deras förmåga att klara  
av deras liv (Landmark & Wahl, 2002). Hur diagnosbeskedet gavs kunde upplevas som en 
extra traumatisk börda för kvinnorna, och bland annat en kvinna upplevde situationen som det 
väldigt okänslig då hon upplevde sig inte sedd som människa vilket sårade henne vid 
diagnosbeskedet: 
 

”When I came in to the doctor he said, ”You know you´ve got 
cancer, - the ultrasonic tests showed that?.” (Landmark, 
Strandmark & Wahl, 2002, s. 221) 

 
Landmark, Strandmark och Wahl (2002) menar att upplevelsen av att bli bra bemöt, att bli 
uppskattad som en individ av en institution eller organisation i en akut, kritisk situation och 
när framtiden är oförutsägbar tycks detta vara väldigt betydelsefullt för kvinnorna. Därför 
påvisade kvinnorna att det var väldigt angeläget att doktorn hade en bra förmåga att både 
kunna lyssna på dem och att kunna svara på deras frågor, även om ett definitivt svar inte 
kunde ges. En kvinna upplevde tillfället som att världen förändrades snabbt och kaotiskt 
(Boehmke & Dickerson, 2006). Den första reaktionen av bröstcancer diagnosen som 
kvinnorna kände var chock. De kände även en rädsla för det okända, en rädsla för deras nära 
anhöriga för att göra dem besvikna (Gonzalez & Lengacher, 2007). Andra känslor som 
cancerdiagnosen kunde väcka var rädsla, stress, ångest, överraskande, oroligheter, ånger, 
depression, ledsamhet, plågsamhet, och känslor av att känna sig förvirrad (Fu, Xu, Liu & 
Haber, 2008). 
 

”Something special happens to you, you become someone else 
when you are told you have cancer. You deny what you hear, 
you can´t believe it,  you are so shocked.”  
(Landmark & Wahl 2002, s. 116) 
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När de fick beskedet bröstcancer så blev hela kvinnornas existens hotad, där viljan att leva 
blev väldigt tydlig (Landmark & Wahl, 2002). En kvinna upplevde diagnosbeskedet som en 
total kollaps och kände sig helt ensam i sin egen värld. Medans en annan kvinna inte kunde 
tro att detta hade drabbat just henne, då det kunde vara fel röntgenbilder (Landmark, Böhler, 
Loberg & Wahl, 2008).  
 

”You don´t realise it, you are in shock when you are first told it…  
You just want to close off to it too.”  
(Psych, Psych, Koczwara & Psych, 2008, s. 337) 
 
“You can´t really understand what´s happened to you. The cancer has just 
been lying there, you can´t even say the word.” (Landmark, Strandmark & 
Wahl, 2001, s. 224) 

 
En kvinna kan förklara upplevelsen av diagnosbeskedet att det alltid funnits en känsla av att 
bli offer för denna sjukdom, eftersom hennes mormor och mamma har haft det (Gonzalez & 
Lengacher, 2007). Trots alla dessa blandade känslor och tankar, försökte ändå kvinnorna inse 
verkligheten av sjukdomen (Fu m.fl., 2008). 
 
Leva med förändringen  
Enligt Talegahani, Yekta och Nasrabadi (2006) fanns det olika sätt att hantera sjukdomens 
utmaningar och lösa de problem som uppkom av en bröstcancerdiagnos som var viktiga för 
att klara av att leva med sjukdomen. De olika sätten var att inse sjukdomen med hjälp av 
tankar som uppkom kring sjukdomen och socialt stöd från andra. Fu m.fl. (2008) fann att ett 
annat sätt för att klara av att leva med bröstcancer var att kvinnorna förnekade diagnosen för 
andra på grund av att undvika den reaktion från andra som ett cancerbesked kan ge. 
Talegahani m.fl. (2006) menar att kvinnorna använde en religiös tro för att kunna leva med 
sjukdomen. Fu m.fl. (2008) visade också att kvinnorna ofta använde mer än en strategi för att 
hjälpa dem att inse verkligheten av cancerdiagnosen.  
 
Tankar kring sjukdomen 
Att få bröstcancer gjorde att kvinnorna reflekterade över sitt beteende som ledde till att de 
blev mer ödmjuka (Fu m.fl., 2008). En kvinna beskriver att hon inte tar livet för givet längre 
som hon gjorde innan (Landmark, Strandmark & Wahl, 2001). Kvinnorna kände även att de 
inte hade kontroll över sjukdomen: 
 

”I realised that there are just some things in life that are out of my 
control, and that I had to have faith that things will be okay.” 
(Gonzalez & Lengacher, 2007, s. 504) 

 
Enligt Talegahani m.fl. (2006) beskrev en kvinna att det bara var att inse och acceptera 
sjukdomen, för om detta inte gjordes, kunde sjukdomen leda till ett mer lidande. En av 
kvinnorna bestämde sig för att kämpa mot sjukdomen och att stanna vid liv.  
 

”I have to cope with it; it has happened and nothing can be done 
about it. I should convince myself and personally decide to cope 
with this condition. If I cannot cope with that now, I myself will 
suffer. So I should calm down and convince myself to cope with the 
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disease. I should relax.” (Talegahani, Yekta & Nasrabadi, 2006, s. 
269)     

 
Landmark m.fl. (2001) visade att viljan att leva var så intensiv där all energi gick åt till att 
kämpa för livet där kvinnorna blev mer selektiva över hur de valde att spendera sin tid och 
energi på. Detta förekom i ett tidigt skede efter diagnosbeskedet av bröstcancer. Viljan att 
leva kunde jämföras som en envis attityd, eftersom viljan att leva var stark. Det visade sig att 
de även hade en otrolig stark styrka i deras strid mot döden, där de beslöt sig för att vinna 
kampen att överleva. Deras omgivning var en källa av inspiration och motivation, när valet 
stod mellan att ge upp eller kämpa vidare. Då valde kvinnorna att kämpa vidare för att de 
hade kärleksfulla relationer.  
 

”I must just keep going, of course, you don´t give up when you 
have others you care about.” (Landmark m.fl., 2001, s. 224) 

 
”I cannot prolong my life, but I can broaden my life. Looking 
forward, I just want to enjoy life and spend more time with my 
family and move on.” (Fu m.fl., 2008, s. 162) 

 
 Enligt Landmark m.fl. (2008) uppkom tankar om framtiden och rädsla av döden direkt. 
Landmark m.fl. (2001) visar att döden var något som alla kvinnor var oroliga för, både för sin 
egen död, men de hade även starka känslor för att skilja sig från nära anhöriga. Det 
existentiella medvetandet var också förstått som en upplevelse där döden blev deras 
verklighet. Där kvinnorna fick en stark påminnelse av att de inte kommer leva för evigt. Alla 
kvinnor uttryckte även en osäkerhet till framtiden och de kämpade för att hålla negativa 
tankar på avstånd:  
  

”I think a lot about the future, all sorts of thought – from death and 
decay to being very happy and content.” (Landmark m.fl., 2001, s. 
224)  

 
När kvinnorna insåg sjukdomen delades känslorna in i positiva och negativa tankar. De 
upplevde att det inte var någon mening att gråta eller ha negativa tankar gällande sjukdomen, 
för det hade bara gjort det värre som hade fört dem till ett sämre tillstånd. De tyckte även att 
man kunde kämpa mot cancern genom att ta det lugnt och inte oroa sig så mycket (Teleghani 
m.fl., 2006). Positiva tankar kring sjukdomen påverkade en kvinnas syn på en diagnos som 
även påverkade hennes upplevelse. Genom att inse verkligheten av bröstcancer använde de 
sig av positiva tankar genom att tvinga sig själva att tänka optimistiskt och hålla sig ifrån 
negativa tankar. De distraherade sig själva från hemska tankar om cancern, och gjorde vad 
som helst för att bringa glädje i deras liv (Fu m.fl., 2008). En kvinna som hade en positiv 
inställning beskrev diagnosen som att det bara är något som måste accepteras. Några andra 
deltagare i studien klarade av att bibehålla en positiv inställning på grund av deras 
livserfarenheter genom att andra familjemedlemmar hade överlevt bröstcancer (Boehmke & 
Dickerson, 2006). Kvinnorna underströk det viktiga av att ha positiva tankar och tro att de 
kommer bli friska, där en av kvinnorna i studien kände att de fick ett annat perspektiv på livet 
och var glada att finnas vid liv. De poängterar även att framtiden var full av möjligheter, att ta 
en dag i taget och inte oroa sig så mycket om framtiden (Landmark m.fl., 2001).  
 



 10 

”I do not want to be pessimistic and dwell in the thought “Why 
me?” I have to admit that I have this disease. It´s better for me to 
face the reality.” (Fu m.fl., 2008, s. 159)  

 
En kvinna såg sjukdomen i ett mer hoppfullt perspektiv och att inte se det som en hindrande 
händelse i hennes liv (Boehmke & Dickerson, 2006). En annan kvinnas inställning till 
sjukdomen var att allt kommer bli bra och att bröstcancer idag inte nödvändigtvis är indikerat 
som en dödsdom. Där allt som krävdes skulle göras och vara hoppfull att en dag bli frisk igen. 
En annan deltagare i studien beskriver det som att det inte är något man kan styra över, då 
även några andra associerade till att se livet lite klarare, till exempel att se vilka de egentligen 
var och vad de skulle göra med deras liv (Gonzalez & Lengacher, 2007).  
 

“Now that I am ill, I should not think there is no way out. I should 
remain hopeful as long as I live. Why lose hope? Life is so 
beautiful that its risks are forgotten. There is a solution to any 
problem.“ (Teleghani m.fl., 2006, s. 268) 

 
Ett av det positiva synsättet var att kvinnorna hade en optimistisk attityd till sjukdomen, de 
menar att även om de skulle behöva vara tvungna att förlora ett bröst skulle inte göra dem så 
upprörda för att den kroppsdelen inte är lika viktig som en hand eller ett ben: 
 

”My breast plays no role, and I can easily do without it. This is 
something related to beauty and beauty can be compensated for. I 
thank God I have not lost a hand or a leg. If I had lost a hand or a 
leg, I would be so upset because I would really need them. God 
decided I should only lose my breast.” (Taleghani m.fl. 2006, s. 
268) 
 

En annan sida av hur patienter hanterade sin sjukdom var negativa tankar, som hopplöshet 
och ångest av cancerdiagnosen och rädsla där en möjlighet fanns att kanske kunna dö. Vissa 
kände sig väldigt ledsna och tyckte synd om sig själva (Talegahani m.fl., 2006). En annan 
gemensam reaktion var ilska, eftersom kvinnorna tyckte att de hade gjort allt rätt här i livet 
men ändå fick de cancer (Psych, Psych, Koczwara & Psych, 2008). Boehmke och Dickerson 
(2006) kom fram till att de som inte hade någon familjehistoria av bröstcancer tog det negativt 
och väldigt stressfullt. En annan kvinna resornerade om den plötsliga livsförändringen, genom 
att tänka varför just hon drabbades som alltid hade ätit, tränat bra och aldrig varit sjuk. 
Kvinnan trodde även på hälsa och att det kunde förebygga sjukdom och såg sig själv som 
hälsosam fram till diagnosbeskedet, men efter det uppkom en känsla av illamående och 
därmed kände sig sjuk. En annan kvinna beskrev en upplevelse av att kroppen hade svikit 
henne. 
 

“If only I had done this, if only I hadn´t done that, then I wouldn´t 
have got [breast cancer].” (Psych m.fl., 2008, s. 337) 

 
I Talegahani m.fl. (2006) studie kom det fram att en av kvinnorna inte hade någon rädsla av 
att dö av cancer, utan hon var rädd för att dras med i det lidande som sjukdomen bidrar till 
och att inte kunna ha ett vanligt liv igen. I Fu m.fl (2008) beskrev en kvinna en känsla av 
uppgivenhet där de mesta hade getts upp i hennes liv sen sjukdomen inträffade. 
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Socialt stöd 
                   Landmark m.fl. (2002) beskrev att kvinnornas behov av socialt stöd i relationer med andra, 

var en viktig aspekt i patientens upplevelse av att leva med bröstcancer. Socialt stöd 
innefattade två grupper. 1: relationer med nära anhöriga som inkluderar barn, make. Men även 
andra personer i kvinnornas omgivning som de kände att de hade nära kontakt med som 
vänner och grannar. 2: relationer till organisationer och instutioner som inkluderade sjukhus, 
läkarmottagningen och cancerföreningen. Socialt stöd och en förståelse från nära anhöriga var 
väldigt viktigt och detta hade en stark påverkan i kvinnans kamp mot cancern. Det visade sig 
att kvinnor med en svår sjukdom som bröstcancer är i stort behov av emotionellt socialt stöd 
för att klara av att känna självförtroende och tro att andra vill hjälpa dem. Kvinnor som fick 
detta stöd från sina nära anhöriga byggde de upp en säkerhet och tro att de inte skulle dö, trots 
att de hade drabbats av bröstcancer. Gonzalez och Lengacher (2007) visade att det var svårt 
för några kvinnor att söka stöd från nära anhöriga. Där en kvinna även beskrev att det var 
svårt när stöd söktes från sina nära anhöriga eftersom de inte ville inse sjukdomen. De hade 
svårt att inse att kvinnan inte var kapabel till att leva som innan diagnosen. Därför upplevdes 
stödet från nära anhöriga att det inte var det bästa alternativet. Landmark och Wahl (2002) 
menar att kvinnorna upplevde att stöd från nära anhöriga inte var tillräckligt då stödet från 
nära anhöriga blev en extra börda på dem, då det ledde till att kvinnorna inte visste hur de 
skulle kommunicera med sina nära anhöriga. Kvinnorna upplevde att det fanns en brist på 
stöd, information och förståelse i deras frågor om ekonomiskt stöd. De upplevde då att de inte 
blev sedda och att ingen var intresserad av att lyssna på dem. En kvinna med låg inkomst sa: 
 

”´I fell ´between the devil and the deep blue sea´, the person at the 
desk couldn´t answer my questions and I hadn´t the energy to 
argue´.” (Landmark m.fl., 2008, s. 197) 

 
De upplevde att de behövde professionell hjälp, men även att det var viktigt att träffa andra 
kvinnor i samma situation för de insåg då att de inte var ensamma och att det fanns andra med 
sjukdomen bröstcancer som hade liknande tankar och känslor, vilket i sin tur gav stöd. En av 
kvinnorna beskrev, i en situation som denna behövde kvinnorna någon nära som stöttade en 
(Landmark m.fl., 2008). Vissa kvinnor såg Gud som det enda stödet. Detta kunde visa sig 
exempelvis när de skulle på ett besök på sjukhuset så gick de och bad och blev därmed mer 
avslappnad och ledde till att de inte fokuserade sina tankar kring sjukdomen (Talegahani 
m.fl., 2006). 
 

”When you´re alone with everything, you can´t carry all the 
baggage alone.” (Landmark m.fl., 2002, s.219) 
 

Förneka 
Vissa kvinnor var osäkra på hur de skulle kommunicera med andra, speciellt med nära 
anhöriga (Landmark m.fl., 2002). Andra ville inte visa sin reaktion av rädsla inför deras nära 
anhöriga, för de var oroliga för reaktionerna ifrån dem, där en av kvinnorna valde att förneka 
situationen, genom att inte prata om det så ansågs det att sjukdomen inte fanns (Gonzalez & 
Lengacher, 2007). Några ville inte skrämma eller belasta sina nära anhöriga med cancern och 
låta de dela deras lidande. Detta ledde till att de försökte hålla bröstcancer diagnosen från 
andra (Fu m.fl., 2008). För att handskas med diagnosen så valde en kvinna att lägga 
sjukdomen bakom sig och ville inte inse insjuknandet i bröstcancer, då upplevelsen var att 
inte ha tid att vara sjuk, för det fanns så mycket kvar att göra i livet (Gonzalez & Lengacher, 
2007). En annan anledning kunde vara att inte berätta för sina vänner och familj om 
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bröstcancerdiagnosen för rädslan av att sjukdomen skulle skrämma, oroa eller göra dem 
besvikna.  

 
“I do not want to be a trouble or burden to my family. If I cry every 
day over my illness, they must feel so stressed and burdened. I tried 
to conceal my feelings and thoughts by smiling and appearing 
happy. Even though, sometimes I do feel so depressed and anxious, 
I still try to smile and appear happy.” (Fu m.fl, 2008, s. 162) 
 

Några kvinnor kunde inte klara av beskedet, de blev fullständigt frusna inombords och de 
kunde inte prata om det och försköt människor längre ifrån sig när de inte kunde sätta ord på 
tankar och känslor som upplevdes (Landmark m.fl., 2008).  
 
Religiös tro 
Landmark m.fl. (2001) visar att några kvinnor upplevde stöd i deras religiösa tro och kände 
att detta gjorde det möjligt för dem att kunna fortsätta leva med bröstcancer, där det kunde 
upplevas att det var väldigt bekvämt att ha en religiös tro när insikten av en allvarlig sjukdom 
sker. Enligt Talegahani m.fl. (2006) kunde kvinnorna även se sjukdomen som Guds vilja, de 
trodde att deras sjukdom var ett religiös öde, som Gud sände till dem: 
 

 ”I am not scared of death. I am satisfied with God´s will. I have 
not lost heart as God decrees all fates. I think that this was my fate, 
I am satisfied with God.” (Talegahani m.fl., 2006, s. 268) 

 
En annan upplevelse av många kvinnor var att de trodde att deras sjukdom var en prövning av 
Gud, och de bar detta med stolthet:  
 

”I am not upset. I believe all life is an examination, just like this 
one.” (Talegahani m.fl., 2006, s. 268) 

 
Talegahani m.fl. (2006) menar därför att det var viktigt att sjuksköterskor förstår kvinnors 
religiösa tro för att få en djupare förståelse och kunna utföra ett så bra omvårdnadsarbete som 
möjligt när kvinnor får en bröstcancerdiagnos.   
 

DISKUSSION 
 
Syftet med föreliggande studien är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer, 
för att få en djupare förståelse hur de upplever sjukdomen. 
 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie har gjorts av vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats som grund för 
att komma så nära kvinnors upplevelse som möjligt, men även att kunna fånga subjektiva 
upplevelser Därför valdes inte en kvantitativ ansats, eftersom det där handlar om att få en 
objektiv kunskap (Friberg, 2006), genom mätningar och statistik (Backman, 2009) och 
således är inte en kvantitativ ansats användbar om en subjektiv erfarenhet är av intresse att 
belysa.  
 
Referensdatabaserna CINAHL och MEDLINE valdes, eftersom de är inriktade på medicin 
och omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Den manuella sökningen gjordes 
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genom att författarna granskade ett annat arbete då en titel på en artikel hittades i 
referenslistan som verkade intressant och sökte då den via MEDLINE genom titelsökning. 
Det visade sig att den artikeln svarade mot detta arbetets syfte. När författarna hade sökt på 
referensdatabaserna CINAHL och MEDLINE behövdes flera artiklar då databasen Academic 
Search Elite valdes på grund av att den är stor och internationell, inriktad på medicin och 
omvårdnad och många andra ämnesområden. I Academic Search Elite kan det även avgränsas 
på många olika sätt bland annat för att få vetenskapliga artiklar. När sökningen i CINAHL, 
MEDLINE, Academic Search Elite och den manuella sökningen var gjord ansågs den totala 
sammanställningen av artiklar uppnådd och därför valdes det att inte söka efter fler artiklar i 
andra databaser, referensdatabaser eller sökmotor. De två nyckelord som först användes var 
breast cancer och diagnosis, men dessa gav inte tillräckligt med träffar så med hjälp av 
erhållna artiklar tog arbetets författare fram nya nyckelord. Författarna hade först ett syfte 
som var kvinnors upplevelse vid diagnosbeskedet, men såg sedan vad våra artiklar egentligen 
handlade om, därför blev syftet istället kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. 
Denna ändring på syftet i arbetet gjorde ingen förändring i arbetet då artiklarna handlade om 
just hur det är att leva med bröstcancer.   
 
Arbetets författare valde att inte inrikta sig på någon specifik ålder vid artikelsökningen, då 
upplevelsen av att leva med en diagnostiserad bröstcancer från kvinnor i alla åldrar skulle 
belysas.  
 
 Artiklarna kvalitetsbedömdes för att förstärka deras trovärdighet, enligt (Willman m.fl., 
2006).  En granskning av de valda texternas kvalitet är nödvändig för annars blir det oklart 
vad analysen grundas på (Friberg, 2006). Den totala sammanställningen av artiklarna ligger 
på antingen grad I eller grad II. Men det var en som föll i en svårbegriplig metod så att den 
fick läsas en extra gång, men efter det förstod författarna hur metoden var uppbyggd. I en av 
de andra artiklarna valdes det att vända sig till andra kategorier än bara kvinnor som fått en 
bröstcancerdiagnos i det strategiska urvalet, som inkluderade sjuksköterskor och volontärer 
som arbetade med bröstcancerdrabbade kvinnor och de var därför kunniga inom området. 
Detta ansågs först inte vara lämpligt, men efter en närmare granskning på resultatdelen i 
artikeln ansågs det ändå att kunna använda denna artikel eftersom författarna tydligt kunde se 
vilken del som beskrev de bröstcancerdrabbade kvinnornas upplevelse av att leva med 
bröstcancer. De andra som hade Grad II ansågs ge en tillräcklig trovärdighet för detta arbetes 
resultatdel. Utöver detta blev alla 9 artiklar godkända efter kvalitetsbedömningen. 
 
Av våra 9 artiklar är 4 artiklar från samma land och i dessa 4 artiklar så var det en författare 
som återkom i alla artiklar, men sen fanns det även flera författare i de olika artiklarna. Detta 
anses som både en fördel och en nackdel att ha många artiklar från samma land och att en 
författare återkommer i flera artiklar. Fördelen är att vi kanske får en datamättnad av hur 
kvinnor upplever att leva med bröstcancer i Norden och får då en ökad trovärdighet av hur 
kvinnor upplever det. En annan fördel kan även vara att när det är en och samma författare 
inblandad finns det eventuellt samma frågeställning i alla studierna och att resultatet kan visa 
likheter med varandra av kvinnornas upplevelser. Nackdelen med att ha många artiklar från 
samma land kan vara att det inte blir en bred upplevelse från kvinnorna eftersom det då bara 
kommer fram kvinnors upplevelser från ett land, vilket inte är lämpligt om syftet är att 
eftersträva en så bred upplevelse som möjligt, därför valdes det att ha artiklar ifrån andra 
länder för att få en bred synvinkel av kvinnors upplevelser av allt leva med bröstcancer.  
Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning av analysförfarande valdes eftersom den 
kändes bekant och stegen passade överens med sättet som författarna ville att artiklarna skulle 
analyseras på. Detta analysförfarande tycktes av författarna vara ett lämpligt sätt att kunna få 
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fram de olika kategorierna. När de meningsbärande enheterna valdes ut, läste båda författarna 
artiklarna var för sig vilket ledde till ökad trovärdighet för vårt kommande resultat, då samma 
viktiga bitar valdes ut och att vissa viktiga delar inte missades och på så sätt uteblev. Det 
valdes att använda subkategorier för att förklara nyckelorden mer utförligt, för att inte gå från 
kodning till kategorierna direkt. Vid analysen fokuserades det på det manifesta det vill säga 
att se det som texten verkligen handlar om. Analysen av såväl det manifesta som det latenta 
innehåller någon form av tolkande (Friberg, 2006). Framställning av kategorierna efter 
analysförfarandet blev författarnas tolkning av informationen i artiklarna som slutligen gav 
mening och innehåll i resultatdelen.      
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att kvinnorna upplevde att hela deras existens blev hotad och att de upplevde 
ångest och rädsla när de fick diagnosen bröstcancer. Där Bengtsson (2005) menar att lidandet 
upplevs när kvinnan känner att sin existens blir hotad vilket kan inträffa av ett diagnosbesked. 
Rydén (1996) anser att insjuknandet i cancer alltid uppfattas som ett hot mot livet. Dahlberg 
m.fl. (2003) menar även att lidandet upplevs när personen känner ångest och rädsla. På 
likande sätt menar Arman m.fl. (2002) att upplevelsen av lidande berör hela kvinnans 
existens. De påpekar att mycket av det lidande som kommer från patienterna med bröstcancer 
och deras upplevelse tycks fortfarande vara okänt för personal inom cancervården.  
       
Resultatet tyder även på att få diagnosen bröstcancer kunde resultera i en akut emotionell 
obalans som påverkade kvinnornas förmåga att klara av sitt liv. Det blev en extra traumatisk 
börda för kvinnorna beroende på hur en diagnos sägs, då exempelvis en kvinna kände det 
väldigt okänsligt och upplevde sig inte sedd vilket sårade henne vid diagnosbeskedet. På 
liknande sätt menar Rydén (1996) att den påfrestning som cancerdiagnosen ger påverkas 
individuellt men även av bemötandet från sjukvården. Där även Cullberg Weston (2001) 
anser att på hur ett besked ges kan också påverka ens attityd till hela sjukdomsprocessen. 
Enligt Bergh m.fl. (2007) är det på likande sätt viktigt att kvinnan blir sedd som individ, inte 
bara som en i raden av patienter. För kvinnorna är det betydelsefullt att ha en god relation till 
vården och till den läkaren som informerar. Psykologiskt sätt innebär detta att när kvinnan 
upplever att sjukvården månar om henne och vill väl, leder detta till att kvinnorna upplever en 
trygghet av att läkaren och sjuksköterskan kommer att vilja hjälpa henne genom sjukdomen. 
Resultatet visar att alla kvinnor upplevde många olika starka känslor vid diagnosbeskedet som 
exempelvis ångest och stress. Därför menar Rydén (1996) att diagnosbeskedet alltid ska 
lämnas personligt och helst inte på telefon för att kvinnorna ska få en chans att besvara sina 
frågor och att läkaren kan ta emot deras ångest. På likande sätt anser Kovero och Tykkä 
(2002) att kvinnor upplever det extra svårt när de får beskedet i telefon då de inte hade någon 
möjlighet till personlig kontakt med läkaren. De upplevde då även mera intensiva och starka 
känslor av hopplöshet, dödsångest och rädsla. Graden av upplevd ångest och rädsla ser ut att 
vara beroende av på sättet personen får beskedet. De poängterar även att det går att lindra den 
psykologiska stress som insjuknandet i bröstcancer innebär, genom åtgärda de faktorer som är 
möjliga att ändra det vill säga att utveckla vårdpersonalens förmåga till ett patientcentrerat 
beteende och ett ödmjukt bemötande.  
 
Resultatet visar att kvinnorna kände att de inte hade kontroll över sjukdomen. På liknande sätt 
menar Kovero och Tykkä (2002) att vårdpersonalen kan påverka kvinnans känsla av kontroll. 
Cullberg, Weston (2001) menar även att i många avseende förlorar kvinnorna kontrollen över 
deras liv när de får en livshotande sjukdom som bröstcancer. Det är därför viktigt att 
kvinnorna försöker skaffa sig kontroll över de saker som går att styra. Kovero och Tykkä 
(2002) påvisar på liknande sätt att kvinnorna behöver en mångsidig, realistisk och individuell 
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information av både läkare och vårdare vid insjuknandet av bröstcancer för att känna att de 
har kontroll över sjukdomen och en känsla av trygghet. Det kom även fram att det finns vissa 
avgörande faktorer för att kvinnorna ska kunna återfå kontrollen som är att få en motivation 
och förklaring av åtgärder, uppmuntran, individuellt bemötande samt en information som 
bygger på ödmjukhet och empati. I denna information ingår bland annat att kvinnorna känner 
att de tas på allvar, få svar på sina misstankar, att kunna ställa frågor och få tala om sin ångest 
och rädsla. 
 
Resultatet visar att socialt stöd och en förståelse från nära anhöriga är betydelsefullt och det 
gjorde att de kunde kämpa mot cancern och för att kunna leva med sjukdomen. Carlsson 
(2007) påvisar på likande sätt att socialt stöd för patienter med cancer är viktigt vid en 
livsförändring. Socialt stöd upplevs när omgivningen visar kvinnorna empati, förståelse och 
lyhördhet. Resultatet visar att det även är viktigt att professionell hjälp finns och att kvinnorna 
får en chans att träffa andra i samma situation som har liknande tankar som i sin tur ger stöd. 
Carlsson (2007) visar på liknande sätt att stödet från olika organisationer är ett behövande 
stöd för kvinnor med bröstcancer då de har möjligheten att kunna jämföra sig med andra i 
samma situation samt få feedback och stöd. Cullberg Weston (2001) menar även att de då får 
en chans att tala om sin sjukdom med personer som förstår dem och kunna vara helt öppen 
om detta, men även att kunna få en annan syn på sjukdomen av att lyssna på hur andra har 
kunnat hantera sin kris.  
 
Resultatet visar att kvinnor upplevde stöd i deras religiösa tro och detta gjorde det möjligt att 
kunna leva med bröstcancer. Enligt Olsson (2007) är en av religionens främsta uppgift att ge 
människor alternativ på olika synsätt på döden. I en allvarlig sjukdomssituation påvisar 
Cullberg Weston (2001) på likande sätt kan personen överlämna sitt öde i guds händer för 
detta kan för många vara en tröst och ett bra sätt att hindra stressen från att ta över. Personer 
med en religiös tro kan i bönen hitta en inre förankring och ett lugn som också påverkar 
kroppen positivt. Resultatet visar att kvinnor som hade en religiös tro bar sjukdomen med 
stolthet och såg sjukdomen som Guds vilja. Hebert m.fl. (2009) menar på likande sätt att 
religioner är väldigt betydelsefullt för många människor med cancer. Men de visar även på 
motsvarande sätt att det inte bara var positivt med en religiös tro. Olsson (2007) anser att 
människan med hjälp av den religiösa tron se insjuknandet i cancer att den sjuke vilar i Guds 
händer och med Guds vilja är människan snart frisk igen även om hon håller på att dö och allt 
hopp är ute. På motsvarande sätt menar Hebert m.fl. (2009) att det negativa förhållningssättet 
mot sin religiösa tro gjorde så att kvinnorna med bröstcancer upplevde en sämre total psykisk 
hälsa och att de hade en sämre förmåga att anpassa sig till den nya förändringen i livet.  
 
Författarnas egna slutreflektioner 
Författarna till föreliggande arbete anser att det torde vara av vikt att också uppmärksamma 
att det tedde sig som om kvinnorna i de inkluderade artiklarna tolkades att hantera sjukdomen 
på olika sätt. Bland de norska kvinnorna framkom det att socialt stöd var betydelsefullt i 
jämförelse med de andra kvinnorna från de andra länderna. Där kinesiska kvinnor kan 
jämföras med de ifrån USA i deras olika sätt att hantera sjukdomen. Det framkom att 
kvinnornas sätt för att hantera sjukdomen i USA, är att be och även viktigt med stöd ifrån 
andra människor. Här noteras det att kinesiska kvinnor inte har någon religiös tro eller 
använder någon av dessa metoder för att klara av sjukdomen, för de tycker inte att detta kan 
hjälpa dem att hantera bröstcancern. De kinesiska kvinnorna använder sig av andra strategier 
för att klarar av att leva med sjukdomen. Iranska kvinnors sätt för att klara av att leva med 
sjukdomen och deras syn på den är deras religiösa tro där de upplever sjukdomen som en 
prövning av Gud, som finns skrivet i koranen.  
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Detta arbete visar att kvinnor tar till olika strategier för att kunna leva med en allvarlig 
sjukdom så som bröstcancer, men även att det finns en påverkan av från vilket land personen 
kommer ifrån. Detta tycker författarna är väldigt viktigt att sjuksköterskor är medvetna om 
just att det finns olika syn på sjukdomar och att som sjuksköterska inte ska utgå ifrån sig själv 
vad som tycks vara rätt eller fel, för att det som är normalt för en person kanske inte är 
normalt för en annan. Men även att sjuksköterskan ska kunna möta olika personers behov i 
omvårdnaden så bra som möjligt och behandla varje individ som en unik individ. Detta för att 
kvinnan ska kunna hantera diagnosbeskedet och kunna fortsatta leva med sjukdomen 
bröstcancer.  
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BILAGA 1 
Artikelsökning 
Referensdatabasen: Cinahl 
Sökord Avgränsningar Antal Träffar Antal valda artiklar 
Diagnosis Research Artical  

Peer Reviewed 
English 

457 0 

Quality of life Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

13929 0 

Breast neoplasms Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

7349 0 

Breast cancer Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

6529 0 

Social support Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

5190 0 

Nursing Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

50877 0 

Qualitative Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

28343 0 

Breast cancer and nursing and 
quality of life 

Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

81 1 
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Sökord Avgränsningar Antal Träffar Antal valda artiklar 
Breast neoplasms and social 
support 

Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

191 0 

Breast cancer and diagnosis Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

5 0 

Breast cancer and diagnosis and 
qualitative 

Research Artical  
Peer Reviewed 
English 

1 0 

 

Referensdatabasen: Medline 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda artiklar 
Diagnosis English 

Journal Artical 
8626 0 

Quality of life English 
Journal Artical 

60061 0 

Breast neoplasms English 
Journal Artical 

122536 0 

Breast cancer English 
Journal Artical 

95336 0 

Social support English 
Journal Artical 

31120 0 

Nursing English 
Journal Artical 

25427 0 

Qualitative English 
Journal Artical 

69053 0 

Breast cancer and nursing and 
quality of life 

English 
Journal Artical 

0 0 
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Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda artiklar 
Breast neoplasms and social 
support 

English 
Journal Artical 

810 3 

Breast cancer and diagnosis English 
Journal Artical 

25 0 

Breast cancer and diagnosis and 
qualitative 

English 
Journal Artical 

0 0 

 
Databasen : Academic Search Elite 
 
Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda artiklar 
Diagnosis Artiklar från 2001 

Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

14102 0 

Quality of life Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

4483 0 

Breast neoplasms Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

76 0 

Breast cancer Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

5995 0 

Social support Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

846 0 
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Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda artiklar 
Nursing Artiklar från 2001 

Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

24699 0 

Qualitative Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

12033 0 

Breast cancer and nursing and 
quality of life 

Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

12 0 

Breast neoplasms and social 
support 

Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

0 0 

Breast cancer and diagnosis Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

1210 1 

Breast cancer and diagnosis and 
qualitative 

Artiklar från 2001 
Artiklar i full text 
Peer Reviewed 
Artical 

41 3 

 
Manuell sökning: Utöver dessa sökningar hittade vi en artikel i manuell sökning.  

Living with newly diagnosed breast cancer – The meaning of existential issues 
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BILAGA 2 
Artikelöversikt 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Metod 
Urval 

Resultat Kvaliteten av 
artikeln 

Boehmke, M. & 
Dickerson, S.  
USA. 
2006. 

The diagnosis of 
breast cancer: 
Transition from 
health to illness. 

Att få en bättre 
förståelse av den 
genensamma 
betydelsen och 
upplevelsen som 
kvinnor möter efter en 
bröstcancerdiagnos. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
30 kvinnor mellan 
33-68 (medelåldern= 
47år). 

Kvinnorna upplevde 
att deras liv 
förändrades snabbt 
och katastrofalt. 

Grad 2 

Gonzales O, L. & 
Lengacher A, C. 
USA. 
2007. 

Coping with breast 
cancer: A qualitative 
analysis of reflective 
journals. 

Att undersöka 
kvinnors reaktioner av 
en diagnos och 
behandling av 
bröstcancer. 

Kvalitativ. 
Dagböcker. 
8 kvinnor mellan 44-
71 (medelåldern= 
58,7). 

Kvinnornas första 
reaktion blev som en 
chock. 

Grad 1 

Landmark T, B. & 
Wahl, A. 
Norge.  
2002. 

Living with newly 
diagnosed breast 
cancer: A qualitative 
study of 10 women 
with newly diagnosed 
breast cancer. 

Att beskriva 10 
kvinnors upplevelse 
av att leva med 
bröstcancer. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
10 kvinnor mellan 
39-69. 

Hos kvinnorna 
uppstod det 
existentiella frågor 
som en viktig aspekt 
av att leva med den 
bröstcancerdiagnosen. 

Grad 1 

Landmark T, B., 
Strandmark, M. & 
Wahl K, A. 
Norge.  
2001. 

Living with newly 
diagnosed breast 
cancer- the meaning 
of existential issues. 

Att beskriva 10 norska 
kvinnors upplevelse 
av hur det är att leva 
med bröstcancer. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
10 kvinnor mellan 
39-69 
(medelåldern=50,7). 

Kvinnorna upplevde 
att livet förändrades 
totalt. 

Grad 1 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Metod 
Urval 

Resultat Kvaliteten av 
artikeln 

Landmark T, B., 
Böhler, A., Loberg, 
K. & Wahl K, A. 
Norge. 
2008. 

Women with newly 
diagnosed breast 
cancer and their 
perceptions of needs 
in a health-care 
context. 

Att beskriva hur 
kvinnor med en 
nydiagnostiserad 
bröstcancer upplever 
deras behov i ett hälso- 
och 
sjukvårdssammanhang. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
7 kvinnor mellan 39-
63 
(medelåldern=49,4). 

De upplevde en 
variation av 
emotionella 
reaktioner när de fick 
beskedet. 

Grad 2 

Landmark T, B., 
Strandmark, M. & 
Wahl, A. 
Norge. 
2002. 

Breast cancer and 
experiences of social 
support. 

Att beskriva hur 10 
norska kvinnor med en 
nydiagnostiserad 
bröstcancer upplevde 
det att leva med 
sjukdomen. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
10 kvinnor mellan 
39-69 
(medelåldern=50,7). 

Att social support 
från nära släktingar 
var viktig. 

Grad 2 

Psych B, L., Psych 
M, M. & Koczwara, 
B. 
Australien. 
2008. 

The psychosocial 
concerns and needs of 
women recently 
diagnosed with breast 
cancer: A qualitative 
study of patient, nurse 
and volunteer 
perspectives. 

Att identifiera problem 
och behov hos kvinnor 
som nyligen fått 
diagnosen bröstcancer. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
19 kvinnor , 
(medelåldern= 53,5). 

Kvinnorna upplevde 
en stor variation av 
olika känslor. 

Grad 3 

Teleghani, F., Yekta, 
Z. & Nasrabadi, A. 
Iran. 
2005. 

Coping with breast 
cancer in newly 
diagnosed Iranian 
women. 

Att undersöka hur 
iranska kvinnor klarar 
av en nydiagnostiserad 
bröstcancer. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
19 kvinnor mellan 
31-53 (medelåldern= 
43,7). 

Kvinnorna använde 
sig av sitt religiösa 
synsätt vid 
diagnosbeskedet. 

Grad 1 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Metod 
Urval 

Resultat Kvaliteten av 
artikeln 

Fu R, M., Xu, B., Liu, 
Y. & Haber, J.  
Kina. 
2008. 

”Making the best of 
it”: Chinese women´s 
experiences of 
adjuvant to 
breastcancer 
diagnosis and 
treatment. 

Att beskriva kinesiska 
kvinnors upplevelser 
om anpassningen av 
bröstcancer- 
diagnosen och dess 
behandling. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
22 kvinnor mellan 30-
80 (medelåldern= 
51). 

Kvinnornas synsätt av 
bröstcancer var 
förknippat med rädsla 
och som en stressfull 
händelse som 
påverkade deras liv, 
men dem försökte 
ändå göra det bästa av 
det. 

Grad 1 
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BILAGA 3 
Analysförförande 
Meningsbärande enheter Kondensering av 

meningsenheterna 
kodning Subkategori Kategori 

”The diagnosis of breast 
cancer `shocked´ 
`surprised´   or `scared´ the 
women (Fu, Xu, Liu & 
Haber, 2008, s. 158). 

Diagnosbeskedet väckte 
blandade känslor. 

Blandade känslor. Ångest 
Rädsla 
Chock. 

Emotionella känslor. 

” Life suddenly changed. I 
was always healthy; now 
I´m sick” (Boehmke & 
Dickerson, 2002, s. 1123). 

Livet förändrades plötsligt. Förändring. Positiva och negativa 
tankar 
Stöd  
Tro. 
 

Leva med förändringen. 

 


	Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763. (2009). Svensk författningssamling (SFS).  [Elektronisk] Hämtad 28 September 2009: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763

