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Sammanfattning    
 
Bakgrund: Varje år får drygt 6 300 kvinnor diagnosen bröstcancer, vilket innebär att 
var tionde svensk kvinna riskerar att drabbas av sjukdomen under sin livstid. Att 
drabbas av en cancersjukdom innebär ett stort lidande. Vi som sjuksköterskor kommer, 
med stor sannolikhet, att träffa på den här patientgruppen.  
Problemformulering: Utifrån den litteratur som vi läst finns det en aspekt av lidandet 
hos den här patientgruppen som inte uppmärksammas i tillräckligt hög grad. 
Sjuksköterskor tycks ha en tendens att undvika patientens uttryck av existentiellt 
lidande. För att kunna bemöta dem med en god omvårdnad behöver sjuksköterskan 
kunskap om hur patienterna upplever det existentiella lidandet och vilka behov de har. 
Syfte: Att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av existentiellt lidande, 
behov och meningssökande. 
Metod: En litteraturbaserad analys av kvalitativ forskning, vilken baserades på Evans 
(2003) modell. De artiklar som använts i resultatet är funna via databasen Cinahl. 
Resultat: Detta presenteras i form av fem teman: Krisen, Förlusten, Ovissheten, 
Behovet av bekräftelse och stöd samt Sökandet efter mening. 
Diskussion: Här behandlas metod och resultat var för sig. I resultatdiskussionen 
framkommer att det existentiella lidandet hos den här patientgruppen är stort och 
återfinns på de tre nivåerna att ha lidande, att vara i lidande samt att varda i lidande. 
Vidare framkommer att vården måste bli bättre på att bemöta kvinnornas existentiella 
lidande.  
Slutsats: Här ges exempel på implikationer för hur den här nya kunskapen kan 
användas av sjuksköterskan i hennes kliniska verksamhet. Människan har en stor inre 
förmåga att hela sig själv genom att hitta läkande krafter inom sig, detta måste vården 
bli bättre på att tillvarata. 
 
Nyckelord: Existentiellt lidande, behov, mening, bröstcancer, upplevelser, kvinnor 
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. De senaste 
årtiondena har antalet sjukdomsfall ökat. Varje år får drygt 6 500 kvinnor diagnosen 
(BRO Bröstcancerföreningarnas riksorganisation). Det betyder att var tionde svensk 
kvinna riskerar att drabbas av sjukdomen under sin livstid (Järhult & Offenbartl, 2006). 
 
Att drabbas av en cancersjukdom innebär ett stort lidande. Vi som sjuksköterskor 
kommer, med stor sannolikhet, att träffa på den här patientgruppen. Vårdvetenskapen 
har en helhetssyn på människan, där hon är en odelbar enhet av kropp, själ och ande. 
Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att uppmärksamma och bekräfta den lidande 
patienten och alla delar av hennes lidande. Eriksson (1994) betonar att begreppet 
lidande ger vården en ny dimension till följd av att fokus förflyttas från 
sjukdomsdiagnosen och symtomen till patientens lidande. Lidandet är alltså det som 
motiverar vårdandet. 
 
Bröstcancer är ett brett forskningsområde där det hela tiden produceras nya studier. 
Bland annat forskas det kring hur närstående till patienterna upplever sjukdomen, 
patienternas upplevelser av olika typer av behandling, upplevelser vid godartad 
bröstcancer samt screening och reaktioner på detta. I detta stora fält av forskning har vi 
valt att fokusera på det existentiella lidandet vid bröstcancer. Att vi valt att fördjupa oss 
inom just detta område har sin grund i ett intresse för människans psykiska 
välbefinnande. Vi tror det är svårt att ge god vård om man inte har en viss kunskap om 
människans upplevelser av lidandet. När en kvinna drabbas av bröstcancer, drabbas inte 
bara kroppen utan även hennes själ och ande. Genom att analysera tidigare forskning i 
ämnet hoppas vi kunna ge en bredare bild av det existentiella lidandet. Vi vill 
synliggöra dessa patienters lidande för att kunna skapa kunskap om hur det existentiella 
lidandet kan lindras. 
 
BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer, cancer mammae, upptäcks ofta av kvinnan själv som en knöl i bröstet eller 
i armhålan. Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av trippeldiagnostik som består av en 
klinisk undersökning, mammografi (röntgenundersökning) och cellprov, en så kallad 
finnålsbiopsi. Om någon av dessa tre undersökningar tyder på bröstcancer genomförs en 
kirurgisk biopsi för att säkerställa om det är cancer eller inte. Om två eller alla tre av 
undersökningarna visar på cancer kan operation utföras (Almås & Myklebust Sörensen, 
2002). 
 
Bröstcancer är ovanlig före 40 års ålder, därefter ökar risken med högre ålder. De flesta 
som diagnostiseras i sjukdomen är över 70 år. Tack vare den mammografiscreening som 
genomförs idag så upptäcks en stor del av patienterna i ett tidigt stadium och då finns 
det goda förutsättningar att bli frisk igen (Järhult & Offenbartl, 2006). Möjligheten att 
tillfriskna från bröstcancer är väsentligt bättre jämfört med många andra cancerformer 
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(Kovero, 2002). Hela 2/3 av de insjuknade kvinnorna blir helt botade och kan leva ett 
normalt liv (Järhult & Offenbartl, 2002). 
 
En tumör i bröstet är inte farlig i sig, utan blir det först om cancercellerna sprids ut i 
kroppen via lymfan och blodet. Eftersom kroppens lymfkärl tömmer sig i de stora 
venerna, så finns det risk att sjukdomen sprids till olika organ i kroppen. Då blir det 
svårare att behandla och bota sjukdomen och den betraktas då som livshotande. På 
grund av risken för spridning så inriktas behandlingen främst på att förhindra uppkomst 
av metastaser. Kirurgi är därför den viktigaste behandlingsformen vid bröstcancer. 
Genom att många cancerfall upptäcks tidigt då cancern fortfarande är på en begränsad 
nivå, och ingen spridning har uppstått, så kan det räcka med en bröstbevarande 
operation. Man tar bara bort den delen av bröstet där tumörcellerna finns. Den här typen 
av behandling kallas för sektorresektion eller partiell mastektomi. För de kvinnor där 
tumören är stor, ligger centralt i bröstet, eller om bröstet är litet, så väljer man ofta att 
avlägsna hela bröstet, så kallad mastektomi eller ablatio. Efter operation så brukar det 
ges en kompletterande behandling bestående av strålning, medicinska hormonpreparat 
eller cytostatika, också detta i syfte att minska risken för metastasering. För att minska 
de utseendemässiga följderna efter en bröstoperation så erbjuds alla kvinnor en 
bröstprotes. Till en början får kvinnan en tillfällig protes, men när såret är läkt så prövar 
hon ut en permanent protes som liknar hennes eget bröst i form och storlek. För de som 
genomgått en mastektomi finns det även möjlighet att få en operation som rekonstruerar 
det borttagna bröstet (Järhult & Offenbartl, 2002). 
 
Efter tillfrisknandet från en bröstcancerdiagnos finns det trots detta en överhängande 
risk för återfall. Patienten kommer därför att vara tvungen att gå på regelbundna 
kontroller i flera år efter avslutad behandling (Almås & Myklebust Sörensen, 2002). 

Vårdvetenskaplig syn på människan 

Den vårdvetenskapliga synen på människan utgår från att hon är en enhet av kropp, själ 
och ande (Eriksson, 1988). Enligt Wiklund (2003) förstås begreppet kropp som den 
fysiska kroppen. Det är genom den vi har kontakt med världen. Kroppen är sätet för vår 
identitet. I människans själ finns medvetenheten om självet, så som hon uppfattar att 
hon är och så som hon skulle vilja vara. I själen finns människans förmåga att tänka och 
känna. Andlighet kan förklaras som förmågan att ställa existentiella frågor. Andlighet är 
inte det samma som religiositet, utan det kan förstås som människans längtan efter att 
skapa njutning och att söka en djupare mening med sitt liv. Det är den här delen av 
människan som har förmåga till transcendens, gränsöverskridande (Wiklund, 2003). Vi 
utgår i den här studien ifrån den vårdvetenskapliga synen på människan. Då hon 
drabbas av en sjukdom i kroppen, i det här fallet i bröstet, så kommer det att ge följder 
även i hennes själ och i hennes ande. 

Lidande 

Eriksson (1993) delar in mänskligt lidande i tre grupper: sjukdomslidande (medicinskt 
lidande), vårdlidande samt existentiellt lidande (livslidande). Sjukdomslidande är det 
lidande som patienten upplever till följd av sin sjukdom och behandling. Vårdlidande 
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kallas det lidande som patienten ibland upplever till följd av vårdsituationen. Det kan 
till exempel orsakas av att patienten inte upplever sig bli tagen på allvar. Existentiellt 
lidande upplever patienten i relation till sitt eget liv. Det är ett lidande som berör 
patientens hela livssituation (Eriksson, 1994). 
 
Lidande kan också beskrivas i olika nivåer. Eriksson (1993) kallar de olika nivåerna för 
att ha lidande, att vara i lidande och att varda i lidande. Att ha lidande innebär ett 
förnekande av lidandet. Människan känner sig som en främling för sig själv och drivs av 
yttre omständigheter, där hon ser sitt lidande som ett problem som hon antingen måste 
lösa eller undvika. Att vara i lidande, innebär ett sökande efter upplevelsen av att vara i 
hälsa. För att nå en känsla av välbefinnande så ger människan efter för sina behov och 
begär och når en, åtminstone för stunden, lättnad i sitt lidande. Detta ger dock ingen 
varaktig lättnad och när oron och ångesten återkommer drivs människan vidare i sitt 
lidande. Att varda i lidande är den djupaste formen av lidande. På den här nivån 
genomgår människan en kamp med sig själv och livet. Hon kämpar mellan livet och 
döden och pendlar mellan hopp om framtiden och hopplöshet. Om människan i sin 
kamp når fram till en känsla av hopp och en vilja att tro på framtiden, så kommer hon 
kunna finna en mening i sitt lidande (Eriksson, 1993). 

Existentiellt lidande 

Definitionen av existens i Svenska Akademiens ordlista (2006) är: tillvaro, förhållanden 
och omständigheter under vilka någon lever och existerar i. Ett existentiellt lidande 
innebär att de tidigare omständigheter, under vilka personen har levt, har förändrats och 
hon måste hitta ett nytt sätt att förhålla sig till sin nya verklighet. Det existentiella 
lidandet är nära förbundet med människans psykosociala situation. Med psykosocial 
menas här det som rör samspelet mellan psykiska och sociala förhållanden (Svenska 
Akademiens ordlista, 2006). När en människas livsförhållanden förändras så kommer 
det att ge följder i hur hon blir bemött av andra, samt hur hon ser på sina medmänniskor 
och sin omgivning. 
 
Existentiellt lidande är ett komplext begrepp som är svårt att ge en kortfattad definition 
av. Strang (2004) har i sin studie gjort ett försök att definiera det existentiella lidandet. 
Det handlar om frågor som rör isolering och ensamhet, meningen i livet och i lidandet, 
människans frihet och tankar inför döden. Vår definition av existentiellt lidande innebär 
att för kvinnan som drabbas av bröstcancer, påverkas alla dimensioner av livet. Hela 
hennes existens berörs av sjukdomen, och de omständigheter som hon lever under 
förändras. 

Det existentiella lidandet vid bröstcancer 

Bröstcancerbeskedet kommer oftast som en chock och utlöser, i de flesta fall, starka 
känslor. Följden blir att många går igenom en livskris efter ett så allvarligt besked 
(Almås & Myklebust Sörensen, 2002). En nydiagnostiserad kvinna har ofta ett oändligt 
behov av att få stöd, information och tröst under den här första kaotiska tiden (Järhult & 
Offenbartl, 2002). 
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Bröstcancerdiagnosen ger följder i hela människan, både hennes kroppsliga, själsliga 
och andliga dimensioner (Arman, 2003). Lidandet består av både biologiska, 
psykologiska och existentiella aspekter. Hur människan upplever sin egen person i 
relation till omvärlden kommer därför att påverkas av lidandet (Wiklund 2003). 
Forskning visar att kvinnor med bröstcancer ofta upplever en förändring av sitt 
livsperspektiv (Arman, 2003). Eftersom ordet cancer i vår västerländska kultur är nära 
förknippat med döden, så leder en cancerdiagnos många gånger till ett existentiellt 
uppvaknande för kvinnan (Almås & Myklebust Sörensen, 2002). Hon inser vilket värde 
livet har, och hur hon tidigare har tagit det för givet. När en människa lever i skuggan av 
döden ställs hon inför existentiella frågeställningar (Arman, 2003). 
 
Att leva med oron om huruvida cancern kommer att botas eller spridas påverkar 
människans vilja och ork att leva vidare. Hon behöver tid för att finna en mening i den 
nya situation som hon befinner sig i (Arman, 2003). Under processen som det innebär 
att lära sig anpassa sig till sin nya livssituation går människan igenom olika nivåer av 
lidande (Eriksson, 1993). 

Det existentiella lidandet orsakat av en förändrad kropp 

Wilde (2003) refererar till Merleau-Ponty som beskriver den levda kroppen som det 
medel varigenom människan får tillgång till världen. Om en människa råkar ut för en 
sjukdom eller en skada kommer detta att påverka kroppen och därmed också förändra 
hennes tillgång till livet. 
 
I vår kultur betraktas brösten som en viktig del i kvinnans sexualitet. Att mista ett bröst 
kan för många kvinnor betyda att hon inte längre upplever sig själv som en fullvärdig 
kvinna. Den bröstcancerdrabbade kvinnans reaktion är individuell och det kan vara svårt 
att dela känslorna med någon. Efter avslutad behandling lever många kvinnor med oron 
om återfall. Att varje år gå på kontroller leder till en ständig påminnelse om sjukdomen. 
Arbetet med att acceptera sig själv på nytt, så som man är med sin nya kropp, och att 
acceptera att man har haft cancer, kan ta tid för vissa människor. Många känner sig 
nedstämda och oroliga lång tid efter operation och avslutad behandling (Almås & 
Myklebust Sörensen, 2002). 

Sökande efter lidandets mening 

Eriksson (1994) menar att lidande är en förutsättning för att livet ska utvecklas, 
eftersom lidandet är synonymt med en ohållbar livssituation så får det alltid någon 
förändring till följd. Enligt Cullberg (1996) leder allvarliga sjukdomar ofta till en 
livskris. Ordet kris kommer ifrån det grekiska ordet krisis och betyder avgörande 
vändning och plötslig förändring. 
 
När omständigheterna i den bröstcancerdrabbade kvinnans liv förändras blir hon 
tvungen att lära sig förhålla sig till dem. Hon blir tvungen att ändra sin inställning till 
livet och hur det ska levas, och i den förändringen kan det ligga nya möjligheter. Ett 
lidande kan alltså förvandlas till något positivt (Eriksson, 1994). Lidandet i sig har inte 
någon självständig mening, men då kvinnan har gått igenom sitt ofrånkomliga lidande 
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och varit tvungen att arbeta med sina existentiella frågeställningar, som väcktes till liv 
av lidandet, då kan en mening i lidandet framträda. Därmed menar Eriksson (1993) att 
människan trots närvaron av sin svåra sjukdom kan uppleva en känsla av hälsa och 
välbefinnande. Lidande och hälsa är alltså inte varandras motsatser, utan kompletterar 
varandra i den process där människan utvecklas. 
 
PROBLEMFORMULERING 

Många kvinnor drabbas av bröstcancer varje år. Utifrån den litteratur vi läst finns det en 
aspekt av lidandet hos den här patientgruppen som inte uppmärksammas i tillräckligt 
hög grad. Sjuksköterskor tycks ha en tendens att undvika patientens uttryck av 
existentiellt lidande. För att kunna bemöta dem med en god omvårdnad behöver 
sjuksköterskan kunskap om hur patienterna upplever det existentiella lidandet och vilka 
behov de har. 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av existentiellt lidande, 
behov och meningssökande. 
 
METOD 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie för att samla in, analysera och 
sammanställa tidigare studier inom valt område. Problemformuleringen och syftet är av 
kvalitativ art, det vill säga med avsikten att öka förståelsen för fenomenet. Vi har därför 
valt att utgå från den modell som Friberg (2006) beskriver som evidensbaserad 
omvårdnad med grund i kvalitativ forskning. Genom att utgå från en kvalitativ metod 
kan vi öka vår förståelse för vad lidande innebär och hur patientens upplevelser och 
behov gestaltar sig. Den här arbetsmodellen har sitt ursprung i metasyntestänkandet. 
Metasyntesen är dock en för omfattande metod för att kunna genomföras i ett 
examensarbete på den här nivån (Friberg, 2006). 
 
När man använder den här forskningsmodellen, att analysera kvalitativ forskning och på 
så sätt evidensbasera omvårdnaden, bidrar man till den vårdvetenskapliga 
kunskapsväxten. Ett nytt arbetssätt växter fram ur den forskningssammanställning som 
har genomförts i denna studie, eftersom medvetandet om de bröstcancerdrabbade 
kvinnornas existentiella lidande har ökats och det blir möjligt att vårda i enlighet med 
denna nya kunskap (Friberg, 2006). 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes enligt Evans (2003) metod. Insamlingen skedde i flera steg 
och syftade till att samla ihop ett homogent, likartat, urval av artiklar. Vi strävade efter 
att få en samling artiklar som var likartade till metod, urval och analysgång. 
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Stegen i urvalet presenteras här: 
• Identifiering av ett problemområde. 
• Lämpliga sökord väljs ut. 
• Inklusionskriterier bestäms. Till exempel kan nämnas vetenskaplig ansats, språk 

och år för publicering. 
• Sökning i, för vårt syfte, relevanta databaser. 
• Gör ett första urval av artiklar, som är lämpliga för ytterligare granskning 

Datakällor 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Academic search Elite, Pubmed och Samsök. 
Cinahl är en vårdvetenskaplig databas, medan Academic Search Elite är en mer 
tvärvetenskaplig databas. Pubmed och Samsök är två databaser där det finns möjlighet 
att söka i flera medicinska databaser samtidigt (Östlundh, 2006). Samtliga artiklar som 
ligger till grund för resultatet är dock funna i Cinahl. 
 
Ytterligare sökning skedde genom manuell sökning via några artiklars referenslistor. 
För att ytterligare bredda kunskapsfältet har vi även besökt ett antal hemsidor, däribland 
kan nämnas sjukvårdsrådgivningen, Vidarkliniken och Bröstcancerföreningarnas 
riksorganisation. Eftersom internetssidors vetenskapliga referenser inte alltid är angivna 
har denna information inte inkluderats i studien, utan istället haft syftet att inspirera 
(Friberg, 2006). 

Sökstrategier och sökord 

Vår sökstrategi har sitt ursprung från Östlundh (2006). Det går ut på att få fram 
passande litteratur från en lämplig databas, med hjälp av rätt formulerade sökord och 
med anpassade avgränsningar. Eftersom litteraturutbudet i de olika databaserna är 
enormt är det helt omöjligt att överblicka. Det är därför nödvändigt att begränsa 
sökningen så tidigt som möjligt. Detta är möjligt genom att begränsa antalet 
informationskällor att söka i och genom att formulera ett tydligt och avgränsat 
problemområde. 
 
Första fasen i litteratursökningen kallas för den inledande sökningen. Den syftar till att 
skapa en överblick över forskningsutbudet inom valt problemområde, samt lägga en 
grund för den egentliga litteratursökningen (Östlundh, 2006). Vid den inledande 
sökningen kunde det konstateras att det finns mycket publicerat om bröstcancer, men att 
det mesta berör andra aspekter av bröstcancer än det vi sökte. 
 
Med hjälp av rätt formulerade sökord hittas rätt litteratur. Databasernas språk är 
engelska, så det gäller att hitta den rätta termen för fenomenet på engelska. Dessutom 
skiljer det sig mellan de olika databasernas ordval. Med hjälp av databasens tesaurus, 
ämnesordlista, är det möjligt att söka rätt på just det ord som gäller för ett visst fenomen 
i den specifika databasen (Östlundh, 2006). De sökord som användes vid sökningarna i 
databaserna var: breast neoplasms, suffer, existential, psychosocial factors, 
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psychosocial aspects of illness, qualitative, female, women etc. Se bilaga 1 för 
utförligare beskrivning. 
 
Den egentliga litteratursökningen var tidskrävande och upplevdes mödosam. Från 
bibliotekarier fick vi hjälp med bra söktekniker. Vid den egentliga litteratursökningen 
fick vi till en början ett enormt antal träffar, men genom att kombinera sökorden kunde 
vi begränsa antalet träffar och få ett mer preciserat urval. Genom att använda Boolesk 
söklogik, för att tydliggöra vilka samband orden har till varandra, använde vi 
närhetsoperatorn AND (Östlundh, 2006). Detta innebär att databasen förstår att den ska 
söka på alla dokument som innehåller båda söktermerna, till exempel breast neoplasms 
AND suffer. 
 
När man söker på ett specifikt ord i databasen söker datorn endast på just den 
bokstavskombination som har skrivits in. För att möjliggöra en sökning på ordets alla 
olika böjningsformer, används funktionen trunkering (Östlundh, 2006). När det gäller 
begreppet lidande så sökte vi på suffer* (stjärnan anger trunkering) och fick på så sätt 
fram samtliga böjningar av ordet, som till exempel suffer och suffering. 
 
Vid litteratursökningar i olika databaser är det viktigt med ett systematiskt 
tillvägagångssätt. En viktig del i arbetet är att under tiden dokumentera sökningarna 
(Östlundh, 2006). Sökhistoriken i Cinahl visade sig vara ett bra hjälpmedel för att hålla 
koll på våra sökningar. Östlundh (2006) beskriver hur sökhistoriken gör det möjligt att 
se hur många träffar ett visst sökord ger, samt ger möjligheten att kombinera de olika 
sökorden med varandra. 
 
De träffar som dök upp i träfflistan bedömdes genom sina abstract. Ca 120 abstract 
lästes igenom. Därefter gjordes ett första litteratururval, vilket resulterade i ca 20 
stycken artiklar som fick studeras närmare. Några artiklar fann vi genom 
sekundärsökningar från andra artiklars referenslistor. Dessa genomgick samma 
kvalitetsgranskning som övriga. 
 
Våra inklusionskriterier var: artiklar som blivit peer reviewed, artiklar publicerade år 
2000 eller senare, artiklar på engelska, svenska, danska eller norska. 
Exklusionskriterierna var: artiklar publicerade före år 2000, litteraturstudier, artiklar 
som byggde på en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats, artiklar skrivna på 
andra än engelska och nordiska språk. 

Kvalitetsgranskning och dataanalys 

Den forskning vi har använt oss av har granskats avseende kvalitet. Vid 
kvalitetsgranskning av kvalitativ forskning får man utgå ifrån hur forskningen kan vara 
till nytta i det dagliga vårdarbetet (Friberg, 2006). Efter att ha granskat och värderat 
kvaliteten i vårt urval har resultaten sammanställts till en ny helhet, vilken vi anser kan 
vara till nytta i det dagliga vårdarbetet med bröstcancerdrabbade kvinnor. 
 
Artiklarna har granskats utifrån Fribergs (2006) översikt över analyserad litteratur. 
Granskningen har skett genom en systematisk process där artiklarnas kvalitéer och 
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vårdvetenskapliga aspekter har tydliggjorts. Exempel på detta kan vara vilken metod 
artikelförfattarna har använt, vilken teori de har utgått ifrån, samt vad de kommit fram 
till för resultat. Genom den här genomgången visade det sig att flera av studierna inte 
passade vårt syfte, eller att de byggde på en, för vårat syfte, felaktig metod eller urval. 
Till exempel var några studier metasynteser och en annan studie grundade sig på ett 
urval patienter med lungcancer. Slutligen återstod tio stycken artiklar, som var relevanta 
för vår studie och passar vårt syfte. Se bilaga 2 för utförligare beskrivning. 
 
Den analys som vi har genomfört har grundat sig på artiklarnas resultat, vi har alltså inte 
fokuserat på artiklarnas diskussioner. Det finns några aspekter i vissa inkluderade 
artiklar som vi, under analysen, har valt att bortse ifrån. En studie behandlar även 
närståendes upplevelser och en annan artikel beskriver både bröstcancer- och 
prostatacancerpatienters upplevelser. 
 
I analysen av artiklarna har vi utgått ifrån Evans (2003) analysgång för kvalitativa 
artiklar, vilket är en beskrivande modell med fyra steg. 
1. Upprepande läsningar av resultaten ger en djupare känsla för artiklarnas innehåll och 
helhet (Evans, 2003). Vi läste varje artikels resultat noggrant flera gånger för att få fram 
en känsla av artikelns innehåll. Under den här läsningen funderade vi på huruvida 
artikelns innehåll kunde bidra till att besvara syftet, och i så fall vilken del av syftet den 
besvarade, upplevelsen av existentiellt lidande, behoven eller meningssökandet.  
 
2. Nyckelfynd från varje studie identifieras (Evans, 2003). Gemensamt togs de 
meningsbärande enheterna från varje artikels resultat ut. De meningsbärande enheterna 
utgjorde nyckelfynden i relation till syftet att beskriva kvinnors existentiella lidande, 
behov respektive meningssökande. Nyckelfynden grupperades och färgkodades utifrån 
syftets tre delar. 
  
3. Likheterna från varje studies nyckelfynd studeras. Likheterna grupperas och 
sammanställs till nya teman. Eventuella underteman bildas (Evans, 2003).  
Likheterna från samtliga artiklar bildades till ett mönster. Vi sammanförde alltså 
likheterna ifrån de olika studierna till nya teman och underteman. Som exempel kan 
nämnas temat Upplevelsen av förlust, vilket var ett tema som samtliga inkluderade 
artiklar tog upp. Undertemana Förlust av identitet och social roll samt Förlust av 
självständighet och familjeroll utkristalliserades utifrån den text som artiklarna innehöll. 
Dataanalysen avviker från Evans i detta steg på så sätt att vi endast sökte artiklarnas 
likheter på ett aktivt och medvetet sätt. Skillnaderna var inte utgångspunkt i analysen, 
men det blev en effekt av att enbart likheterna studerades. 
 
4. Beskrivning av fenomenet. De nya sammanställda temana sätts ihop till ett resultat i 
en löpande text, det vill säga de sätts in i ett sammanhang (Evans, 2003). Utifrån våra 
referenser bildade vi en ny helhet, med avsikt att ge en mer nyanserad bild av valt 
problemområde. Analysen innebär att vi går från en helhet till att identifiera 
meningsfulla delar som sedan sammanförs till en ny helhet. Det valda problemområdet 
beskrevs i fem huvudteman, som har namngetts för att beskriva dess innehåll. För att 
ytterligare öka förståelsen och strukturera resultatet har underteman skapats under fyra 
av fem huvudteman. Hela fenomenets struktur och innebörd utgörs därmed av 
huvudtemana med dess underteman. 
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Tio stycken kvalitativa artiklar har inkluderats. 
 
RESULTAT 

Det existentiella lidandet, beskrivet av kvinnorna i artiklarna, har utkristalliserat sig i 
fem huvudteman: Upplevelsen av kris, Upplevelsen av förlust, Känslan av ovisshet, 
Behovet av bekräftelse och stöd samt Sökandet efter mening. 

Upplevelsen av kris 

Kvinnorna berättar hur de i väntan på provsvar, som bekräftar diagnosen, kände en ökad 
stress och dödsångest. Ovissheten ledde till en känsla av att vara dömd och många 
ställdes inför en existentiell kris (Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; 
Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Westman, Bergenmar & Andersson, 2006). 
It was tough when they told me... but the few days before knowing the results...to know 
how much it spread... To know what kind of cancer I had (Perreault & Fothergill 
Bourbonnais, 2005, s. 514). 
 
Att få bröstcancer leder till en chock, det är en omskakande händelse och många tappar 
livsviljan. Rädsla, hopplöshet och ångest präglade kvinnornas tillvaro. Lidandet 
upplevdes både fysiskt och existentiellt (Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 
2007; Landmark, Strandmark & Wahl, 2001; Thomas-MacLean, 2004; Westman et al., 
2006). 
 
En kvinna beskriver känslan av overklighet i samband med beskedet: Det kändes som 
om allting skulle rasa, det gick heta vågor genom mig och jag tänkte att han talar säkert 
inte om mig, han har säkert växlat pappren (Kovero, 2007, s. 10). 
 
Oron för hur framtiden skulle bli orsakade att många av kvinnorna upplevde en 
förändrad kognitiv förmåga. De hade svårt att koncentrera sig, till exempel var det svårt 
att påbörja respektive avsluta saker. Detta ledde till en känsla av att vara oförmögen att 
fullfölja sina åtaganden. Life changes completely after a cancerdiagnosis, I´ve gone 
through many stages afterwards (Landmark et al., 2001, s, 224). 

Upplevelsen av förlust 

I kvinnornas berättelser är känslan av förluster ett centralt tema. Förlusterna är av två 
olika typer, inre och yttre. Inre förluster handlar om känslor kring identiteten, att tappa 
sin självständighet och värdighet. De yttre förlusterna handlar om de sociala rollerna, i 
familjen, i arbetslivet och bland vänner. De inre och yttre förlusterna är nära 
sammanbundna och påverkar varandra. Förlorar människan sin identitet så leder det till 
en förändring av hennes sociala roller. 
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Förlust av identitet och social roll 

Många kvinnor upplever att de har blivit annorlunda och står vid sidan av den vanliga 
världen, där människor är friska. Kvinnorna beskriver en känsla av utanförskap och att 
livet har stannat upp (Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). Den förändrade 
sociala rollen leder i många fall till isolering. Det kan ha flera orsaker, ett exempel är 
tröttheten som följer av sjukdomen. Kraften tryter och kvinnorna orkar inte med 
människor i samma utsträckning som tidigare (Chiu, 2000; Luoma & Hakamies-
Blomqvist, 2004). En annan orsak till isolering är förlusten av arbetet. Att sjukskrivas 
eller sjukpensioneras upplever kvinnorna som en förlust av identitet och kontroll, de 
hamnar utanför de sociala sammanhangen och de är inte längre behövda (Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004; Perrault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Thomas-
MacLean, 2004; Westman et al., 2006). 

I was just a good point in my life. My career was right at its peak and than on the 10th of 
January, that was completely taken away from me. I had no warning. I certainly didn´t want to 
leave my work and all the time I was sick, I kept thinking, “When can I go back?” And I kept in 
touch with part of my work as much as I could and then when I took so sick, I just lost all control. 
And I miss it. And when something is taken away from you without your permission, it´s just like 
a little kid with a toy. You tell your doughter to go to bed and she´s playing with her dolls and 
you take the dolls away (Thomas-MacLean, 2004, s. 633). 
 

Bröstcancer påverkar utseendet. Genom förlust av bröst och hår blir sjukdomen tydlig 
för andra (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 
2005; Thomas-MacLean, 2004). Denna synlighet ökar lidandet eftersom omgivningens 
reaktioner påverkar känslan av den egna identiteten. Kvinnorna behandlas på ett nytt 
sätt till följd av sjukdomen. Cancer är ett laddat ord och många i omgivningen känner 
kval och vet inte hur de ska bemöta kvinnan (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 
2002; Kovero, 2007; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill 
Bourbonnais, 2005). Arman et al. (2002) betonar hur lidandet formas i interaktionen 
med medmänniskor. Ett sätt att behålla kontrollen och identiteten är för vissa kvinnor 
att inte berätta för andra om sin sjukdom. 
 

I don´t really want to tell anybody that I´m like this. I don´t want to talk about it to strangers, 
cause I feel that people would start to feel sorry for me or something like that... I don´t want any 
of that. I don´t think that I´ve canged that much as a person. I´m still the same, even if I´ve got 
this disease. That´s probably why I don´t want to talk about it to anyone (Luoma & Hakamies-
Blomqvist, 2004, s. 735). 
 
I haven´t been working and I´m wondering how I´m going to react when I have to wear a wig. Of 
course, there´s nothing to be ashamed about that, but still it´s such a huge step that one wouldn´t 
want to take, even though everybody knows I´ve got this terrible disease, but still, I wouldn´t 
want to show them everyting (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, sid. 733). 

 
Kvinnorna beskriver känslor av förlust i kontakt med sjukvården. De upplever sig som 
reducerade till ett objekt, eftersom de där blir sin sjukdom. Objektifieringen leder till en 
förlust av identitet och värdighet (Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Perreault & 
Fothergill Bourbonnais, 2005; Thomas-MacLean, 2004; Westman et al., 2006). Alla 
dessa förluster av självet leder till förändringar av identiteten och den sociala rollen 
(Dickerson Coward & Kahn, 2005; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Thomas-
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MacLean, 2004). Efter avslutad behandling känner många att det är svårt att hitta 
tillbaka till sig själv och sin identitet, eftersom livet under lång tid kretsat kring att vara 
cancerpatient (Arman et al., 2002; Thomas-MacLean, 2004). 

Förlust av självständighet och familjeroll 

Sjukdom och medicinering ger påfrestningar på kroppen. Det är svårt att leva upp till 
tidigare roller, till exempel rollen som förälder och hustru. Trötthet och svaghet leder till 
förlust av självständigheten. Att känna sig som en börda för andra innebär ett stort 
lidande (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Thomas-MacLean, 2004). Många av 
kvinnorna berättar hur det tidigare var de som tog om hand om familjen och hemmet, nu 
mera är det istället de själva som blir omhändertagna. Känslor av förlorad värdighet och 
rädslor för att bli totalt beroende av andra är centrala i upplevelsen av förlorad 
självständighet. (Arman et al., 2002; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Perrault & 
Fothergill Bourbonnais, 2005). 
 

They bring me my meals in bed, and it´s so hard, because I just can´t handle my normal everyday 
life by myself. It feels awful. I´ve never had to depend on other people like this. It´s so difficult to 
accept this. It´s so tough to know that I´m totally dependent on other people, you know, to need 
other people´s help all the time (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, s. 732). 

 
Flera av kvinnorna berättar att de inte vill oroa och bekymra sina anhöriga, de väljer 
därför att inte berätta om sitt lidande för dem (Arman et al., 2002; Kovero, 2007). Jag 
ville vara ensam, jag ville vara stark och inte liksom besvära dem där hemma. Det var 
ett kallt utanför varande, kanske var det en flykt (Kovero, 2007, s. 11). 

Känslan av ovisshet 

Temat ovissheten består av två delar, rädslan för döden och ovissheten om 
behandlingens verkan. 

Rädsla för döden 

Ovissheten om huruvida cancern kommer att spridas upplevs som jobbig. Sjukdomen är 
ett hot mot livet. Tankarna på döden är ständigt närvarande i den bröstcancerdrabbade 
kvinnans liv. Det är en kamp att hålla de negativa tankarna borta (Landmark et al., 
2001; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). I stand with one foot in the grave, the 
other on the edge. That´s my reality (Landmark et al., 2001, s. 223). Kvinnorna 
beskriver känslan av att inte vara färdiga med livet (Landmark et al., 2001; Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Westman et al., 
2006). I´m not ready to die... I´m afraid... When you die, you must say goodbye to your 
children... your spouse, friends and family, you must say goodbye to your roles and 
dreams... (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005, s. 517). 
 
Rädslan för döden kan ta sig uttryck som att man är rädd för smärta och att tappa 
kontrollen (Chiu, 2000; Landmark et al., 2001; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; 
Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Westman et al., 2006). För att klara av att 
leva med rädslan för döden väljer många kvinnor ett medvetet förnekande av sjukdomen 
som ett försök att skydda sig själva (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Andra 
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väljer att hantera rädslan för döden genom att förbereda sig inför sin eventuella död 
(Chiu, 2000). Ett par av kvinnorna såg döden som en lättnad, som en befriare från sorg 
och smärta (Chiu, 2000; Westman et al., 2006). 
 
Många av kvinnorna berättar att de oroar sig för hur det ska gå för familjen om de dör. 
Det är också känslor av sorg som kommer fram, sorg över att inte få se sina barn växa 
upp och att inte få leva vidare med sin familj (Landmark et al., 2001; Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen, 
Bäck-Pettersson & Segesten, 2000; Westman et al., 2006). … then I can think, well, 
then I´m not around. At that time it can hurt, sting a bit for a shourt while (Westman et 
al., 2006, s. 174). 
 
En stor andel av deltagarna funderade på vad som kommer efter döden (Chiu, 2000; 
Westman et al., 2006). Många uttryckte tvetydiga känslor inför den. De önskar att det 
finns något efter döden, men de har svårt att tro på det (Westman et al., 2006).  
 

Osäkerhet om behandlingens verkan 

Vid bröstcancer är det vanligt att kvinnan får vara med i valet av behandling. Många av 
kvinnorna beskriver det som en oönskad självständighet vilket ytterligare ökade deras 
lidande (Thomas-MacLean, 2004). Att behöva fatta beslut om behandling påverkar både 
fysiska och emotionella dimensioner långt efter att besluten tagits. Många upplever 
osäkerhet och tvivel huruvida de har fattat rätt beslut, och om behandlingen hjälpte 
(Arman et al., 2002; Thomas-MacLean, 2004). Kvinnorna beskriver hur de kände hopp 
så länge behandlingen pågick. Rädslan för döden förstärktes då behandlingen 
avslutades. Känslor av ensamhet, tomhet, övergivenhet och osäkerhet präglade tillvaron 
(Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Thomas-MacLean, 2004; Westman et al., 2006). 
It´s comforting as long as something is being done, I feel that there´s hope as long as 
I´m being treated (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, s . 733). 
 

While you are actually doing something, with the acute care, you´re going through your chemo, 
you´re going down every day for your radiation and you are really feeling like you´re doing 
something and then all of a sudden it´s over and you don´t really have the attention that you´re 
getting and the doctors or the nurses and the technicians all paying attention, isn´t quite the right 
word, but being there and doing things for you and all of a sudden you´re saying, “ Okay, is this 
all there is? Like, oh my God, had this worked? How do I know if this has worked and what´s 
happening?” (Thomas-MacLean, 2004, sid.638). 

 
Om smärta uppstår någonstans så tolkas detta som spridd cancer och leder till oro och 
ångest (Landmark et al., 2001; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Westman et 
al., 2006). Am I cured? Will the cancer come back? (Westman et al., 2006, s. 173). 
Många kvinnor upplever att rädslan för döden kommer tillbaka långt efter behandlingen, 
och särskilt starkt i samband med återbesök (Dickerson Coward & Kahn, 2005; 
Westman et al., 2006). 
 
Att överleva cancern är en livslång process, som alltid kommer att påverka framtiden 
(Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; 
Landmark et al., 2001; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill 
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Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et al., 2000; Thomas-MacLean, 2004; Westman et al., 
2006). 
 

It was just about 5 years to the day, well within a couple months that I woke up one morning. And 
you know you get better all the time and you´re not always sick, it´s just you have some bad day 
but they get fewer and fewer. And I got better and better and then all of a sudden I woke up and 
thought, “Gee I think I feel like my old self.” It just kind of hit me you know, but it was just a very 
gradual thing and I think it took about 3 years until everything healed (Thomas-MacLean, 2004, 
s 639). 

Behovet av bekräftelse och stöd 

I detta tema framkommer kvinnans behov av att få bekräftelse och stöd. Genom att få 
detta återfår hon en känsla av kontroll över sin situation, vilket gör det lättare att hantera 
lidandet. 

Behov av bekräftelse 

Kvinnorna upplever inte att det medicinska paradigmet tillgodoser deras andliga behov. 
Sjukvården upplevs sakna både förståelse och kunskap om hur sjukdomen påverkar alla 
dimensioner av människan. Det finns en önskan och behov av att bli behandlad som en 
helhet med både kropp och själ (Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Perreault & Fothergill 
Bourbonnais, 2005; Thomas-MacLean, 2004; Westman et al., 2006). Att inte bli 
bekräftad som en helhet orsakar lidande. Att inte ges möjlighet att få tala om sitt 
lidande, och att inte bli bekräftad i detta leder till känslor av besvikelse och ensamhet. 
Kvinnorna berättar hur de tystnar och behåller lidandet inom sig istället. Ur känslan av 
att vara onormal för att man lider andligt, väcks ett tvivel. För att uppnå välbefinnande 
behöver sjukvården bejaka helheten (Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Dickerson 
Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds 
Jensen et al., 2000). 
 

Because the medical care completely ignores any psychological effects it comes across, yes, so 
that one is ashamed then, or belives that it´s just me that reacts this way and there is something 
wrong with me and this isn´t any thing that really exists, because it´s nothing you talk about, it 
isn´t anything that is really there and it´s certainly nothing that happens to anyone else (Arman 
et al., 2002, s. 100). 
 
Even there I noticed that I couldn´t talk to her about my feelings, but should show that I was a 
brave person, that I could take it, it was no problem, it would pass and then there was lodged a 
deep, deep sorrow just the same, behind the words, and there is an incredible suffering (Arman 
et al., 2002, s. 99) 

 
Att känna tillit är viktigt för att kunna öppna sig och tala om sina känslor. Det tar tid att 
skapa tillitsfulla relationer, och på grund av brister i kontinuiteten med vårdpersonalen 
är det svårt att bygga upp den tillit som behövs. Kvinnorna beskriver dubbla känslor 
inför det stöd sjukvården givit, å ena sidan tacksamhet för bra medicinsk vård, men på 
grund av det uteblivna känslomässiga stödet finns också en misstro och upplevelsen av 
att ha blivit felbehandlad (Arman et al., 2002; Thomas-MacLean, 2004; Westman et al., 
2006). 
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And then suffering from a feeling that you aren´t getting any help, any support from someone 
who understands, but instead, in some way, doctors who only think that they understand, who 
believe that they know, but only being met a part of the way, so to say. They don´t bother to ask 
anymore (Arman et al., 2002, s. 101). 

Behov av stöd 

Stöd söker man främst från de närmast anhöriga och inte andra. Det är dock inte alltid 
man får det stöd man önskar. Det visade sig att vissa av de vänner kvinnorna trodde sig 
ha försvann (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 
2005; Pryds Jensen et al., 2000; Westman et al., 2006).The friends we thought we had, 
are not those we thought they were. They all vanished, and I became very disappointed 
and depressed, I couldn´t understand why they avoided me (Landmark et al., 2001, s. 
224). 
 
Flera av kvinnorna uttrycker även en önskan om att få mer information och förberedelse 
på vad diagnos och behandling verkligen innebär. Att inte riktigt veta vad som kommer 
hända upplevs stressande med ett ökat lidande som följd (Perreault & Fothergill 
Bourbonnais, 2005; Thomas-MacLean, 2004; Westman et al., 2006). 
 
En kvinna beskriver osäkerheten såhär: 

Maybe it was just because I really wasn´t sure what to expect and I can remember driving to the 
hospital on the Friday with my husband and sitting in the car and starting to hyperventilate 
because I was just getting anxious and was axious because I guess I just didn´t know and the 
reality, well you´re going to have chemotherapy, well that´s fine but what does it mean? 
(Thomas-MacLean, 2004, s. 636). 

 
För att öka känslan av kontroll söker kvinnorna kunskap om sjukdomen. Det visade sig 
att stödgrupper och information via böcker och Internet gav ett stort stöd i hanterandet 
av sjukdomen. Att dela erfarenheter med andra gav kunskap, förståelse och tröst. Att 
dela med sig av sin egen erfarenhet för att hjälpa andra var också ett sätt att bearbeta 
och hela sig själv (Chiu, 2000; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Perreault & Fothergill 
Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et al., 2000; Thomas-MacLean, 2004). 
 
Kvinnorna upplever lidandet som en andlig process. När existensen är hotad är det 
vanligt att människan söker sig utåt mot andra dimensioner i sökandet efter förklaring. 
Många finner tröst och stöd i en tro och det blir då lättare att acceptera situationen 
(Chiu, 2000; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Landmark et al., 2001; Perreault & 
Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et al., 2000; Westman et al., 2006).It is 
comforting to have a belief (Landmark et al., 2001, s. 224). 
 

I know I will die sometimes, perhaps it´s now, so that dosn´t disturb my faith. My faith is stronger 
than all this (Westman et al., 2006, s. 174). 
 
...it´s only faith that allows me to live day by day and to be happy... (Perreault & Fothergill 
Bourbonnais, 2005, s.517). 
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Sökandet efter mening 

När människan drabbas av en livshotande sjukdom, följs detta av ett sökande efter 
mening. De bröstcancerdrabbade kvinnorna beskriver hur synen på livet, och dess 
värden, förändrades till följd av sjukdomen. 

Ny livsmening 

Sjukdomen utgör ett hot mot kvinnornas hela existens. I samtliga berättelser så 
framkommer erfarenheten av att när framtiden är osäker så uppstår en existentiell 
medvetenhet och en ökad uppskattning av livet självt. I hotet från döden så 
utkristalliseras det som faktiskt är viktigt i livet. Kvinnorna insåg att det var nu det 
gällde, att det bara är nu de har chansen att göra något åt sin livssituation. Detta ledde 
fram till förändringar av livet och en ny livsmening uppstod (Arman et al., 2002; Chiu, 
2000; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; Landmark et al., 2001; Luoma 
& Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen 
et al., 2000; Thomas-MacLean, 2005; Westman et al., 2006). 
 
Kvinnorna berättar vidare om hur den här klarsyntheten om den egna livssituationen 
resulterade i en nyrekonstruktion av självet. De flyttade sitt fokus från den yttre världen 
till sin inre. De vill leva ett autentiskt liv, ett sant liv som överensstämmer med de egna 
värderingarna och en vilja att leva livet fullt ut. Kvinnorna upplevde att livsglädjen 
intensifierades och att materialistiska saker blev mindre viktiga. Istället satte de sina 
anhöriga som nummer ett och de uppskattade sina nära relationer i högre utsträckning. 
De upplevde sig som tolerantare med sina medmänniskor och ville förlåta gamla 
konflikter (Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 
2007; Landmark et al., 2001; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & 
Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et al., 2000; Thomas-MacLean, 2005; 
Westman et al., 2006). I notice that I am more selective about who I spend time with. I 
choose to be together with people I can relax with (Landmark et al., 2001, s. 224). 
 

I have survived because of my own strenght. I wanted to survive. Today I know why I got the 
cancer. My immune system was down, and my life situation was in chaos. Today, I know how 
important it is to live a good life, and I have changed my situation (Pryds Jensen et al., 2000, s. 
8). 

 
Kvinnorna berättar att då de kunde finna en mening i lidandet ökade motivationen att 
genomleva det. De upplevde ett behov av att få svar på sina existentiella funderingar 
(Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; 
Landmark et al., 2001; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill 
Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et al., 2000; Thomas-MacLean, 2005; Westman et al., 
2006). 

Acceptans 

Gemensamt i samtliga berättelser är önskan om att leva ett så normalt liv som möjligt. 
Dagar utan symptom från sjukdomen ger känslor av välbefinnande eftersom livet då 
känns som vanligt och kvinnorna upplever att förmågan att uppskatta livet återkommer 
(Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; 
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Landmark et al., 2001; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill 
Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et al., 2000; Thomas-MacLean, 2004; Westman et al., 
2006). 
 
Kvinnorna upplevde även att de blev tvungna att lära sig acceptera hotet om återfall för 
att kunna nå en känsla av helhet. Många av kvinnorna berättar om hur de lärde sig att 
leva i nuet och att ta tillvara varje tillfälle av glädje, eftersom de upplevde att det är de 
små sakerna i livet som ger livskvalitet och mening (Arman et al., 2002; Chiu, 2000; 
Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; Landmark et al., 2001; Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et 
al., 2000; Thomas-MacLean, 2005; Westman et al., 2006). 
 

Whenever one comes to the end of one´s rope in a desperate situation, one should  encourage 
oneself that every cloud has a silver lining. One should remember that good future arrives as an 
enchanting sight, unfolding itself before one´s eyes. We just need to feel hopeful that everything 
will work out all right (Chiu, 2000, s. 68). 

 
Det visade sig tydligt att en vetenskaplig kunskap, socialt nätverk eller en religiös tro 
ledde till en bättre förmåga att förhålla sig till cancern (Arman et al., 2002; Chiu, 2000; 
Dickerson Coward & Kahn, 2005; Kovero, 2007; Landmark et al., 2001; Luoma & 
Hakamies-Blomqvist, 2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et 
al., 2000; Thomas-MacLean, (2004); Westman et al., 2006). 
 
Kvinnorna försökte finna meningsfulla aktiviteter som gynnade rehabilitering och 
möjliggjorde upplevelsen av välbefinnande. Bland annat värdesatte kvinnorna närheten 
till naturen, utflykter med barn och barnbarn, familjehögtider och alternativa 
behandlingar. Detta hjälpte kvinnorna att nå en känsla av att vara tillfreds med livet så 
som det hade blivit, och de kunde då släppa taget om situationen och på så sätt 
acceptera hotet mot livet (Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Dickerson Coward & Kahn, 
2005; Kovero, 2007; Landmark et al., 2001; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; 
Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et al., 2000; Thomas-MacLean, 
2005; Westman et al., 2006). 
 
Genom det nya perspektivet på livet så upptäcktes andliga dimensioner. Kvinnorna 
beskriver hur de äntligen nått fram till en harmoni med livet och en förtröstan på att allt 
sker till det bästa. De upplevde hur de kunde släppa taget och sluta oroa sig för familjen 
och framtiden. Majoriteten av kvinnorna erfar att sjukdomen faktiskt har berikat deras 
liv och lett till något positivt (Arman et al., 2002; Chiu, 2000; Dickerson Coward & 
Kahn, 2005; Kovero, 2007; Landmark et al., 2001; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 
2004; Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Pryds Jensen et al., 2000; Thomas-
MacLean, 2005; Westman et al., 2006). Jag skulle inte ge bort den här erfarenheten, 
den gjorde mig starkare och tolerantare (Kovero, 2007, s. 13). 
 

Really bad things can happen to you, and then the best things in your life can come out of those 
bad things (Dickerson Coward & Kahn, 2005, s. 273). 
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Att inte finna mening 

De kvinnor som inte såg någon mening med sitt lidande, nådde inte fram till någon 
acceptans av sin nya situation. Istället beskrev de upplevelser av bland annat bitterhet. 
Några såg sjukdomen som ett straff och upplevde då skuld och ilska. Andra upplevde en 
stor besvikelse och tyckte att de förtjänade något bättre, eftersom de ansåg att de alltid 
skött sig och varit goda människor (Chiu, 2000; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; 
Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005; Westman et al., 2006). 
 

...we should not only treat the body, we have to heal our way of living... you can clean your 
system and if you freeze it with own suffocation... well you have accomplished nothing... 
(Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005, s. 518). 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vårt problemområde existentiellt lidande är ett svårdefinierat begrepp. Vi anser att de 
sökord som vi valt ut för att belysa det här problemområdet är relevanta. Samtidigt är vi 
medvetna om att det kan finnas andra och bättre sökord för att belysa problemet. 
 
Artiklarna som resultatet bygger på kommer främst från norra Europa och Nordamerika: 
två från Finland, en från Norge, tre från Sverige, två från Kanada, en från USA samt en 
från Taiwan. Det kan tyckas vara en svaghet att det finns en artikel i samlingen som 
tydligt skiljer sig från de övriga, med avseende på kulturella skillnader, vi anser dock att 
den svarar väl mot vårt syfte. 
 
Författarna till en av de artiklar som vi använt oss av arbetar på psykologiska 
institutionen på Helsingfors universitet och är alltså inte sjuksköterskor. Vidare är 
ytterligare en annan artikelförfattare docent i vuxenpedagogik vid Helsingfors 
universitet. Detta anser vi inte heller påverkar resultatet då nämnda artiklar svarar mot 
vårt problemområde. 
 
I och med att vi valde bort alla artiklar publicerade före år 2000 begränsade vi oss i vår 
sökning. Det kan tänkas att vi därmed valde bort mycket intressant forskning, men vi 
anser ändå att detta är en styrka med vår studie, eftersom vårt resultat bygger på aktuell 
forskning. 
 
De flesta som diagnostiseras i bröstcancer är över 70 år, kvinnorna som vi byggt vårt 
resultat på är mellan 18-74 år. 
 
Slutligen kan vi konstatera att tiden har varit något begränsad och om mer tid hade 
funnits att tillgå hade det varit intressant att testa andra och fler sökord, göra en mer 
omfattande analys och hinna koppla vårt resultat till annan forskning som finns 
publicerad inom området. 
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Resultatdiskussion 

I den här studien har vi försökt beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av 
existentiellt lidande, behov och meningssökande. I resultatet framkom det tydligt att det 
existentiella lidandet hos kvinnorna stämde överens med hur vi definierade det i 
bakgrunden. Att drabbas av bröstcancer påverkar alla dimensioner av livet, hela 
kvinnans existens berörs av sjukdomen och de omständigheter som hon lever under 
förändras. 
 
Under analysen av artiklarna såg vi Erikssons tre nivåer av lidande i kvinnornas 
berättelser; att ha lidande, att vara i lidande samt att varda i lidande. Kvinnorna är i olika 
stadier av sitt lidande, de har kommit olika långt i inkorporeringsprocessen, i sin strävan 
att uppnå välbefinnande i sitt liv trots sjukdomen. 

Att ha ett existentiellt lidande 

Att ha lidande kan innebära ett förnekande av lidandet (Eriksson, 1993) och att en 
overklighetskänsla tar över tillvaron. Människan känner sig som en främling för sig 
själv och hon styrs av yttre omständigheter. 
 
Under vårt tema upplevelse av kris framträder upplevelsen av att ha lidande. 
Kvinnorna beskrev krisen de hamnade i när de ställdes inför sin diagnos. Att ha lidande 
innebär här att lidandet överskuggar allt annat i livet. I den här situationen ser inte 
människan sina behov och inte heller sina möjligheter, lidandet blir ett problem som 
hon antingen måste lösa eller undvika. Att kvinnorna på den här nivån hade svårt att 
påbörja respektive avsluta saker är tydliga exempel på att ha lidande. Det kan på ytan 
verka som att allt är som vanligt men inom människan råder ett kaos. 
 
Andra exempel på att ha existentiellt lidande hittar vi under temat upplevelse av 
förlust. När kvinnorna beskrev alla förändringar i livet som uppstått till följd av 
bröstcancern, så beskrev de implicit att mycket av det som tidigare definierade dem som 
person nu hade försvunnit. Flera av vännerna, som de trodde de hade, försvann, de var 
tvungna att sluta på arbetet och de orkade inte längre upprätthålla sina sociala roller. Det 
enda som återstod i livet var centrerat kring sjukdom och lidande. Alla dessa förluster 
ledde till att upplevelsen av att ha lidande förstärktes. 
 
Känsla av att vara ensam i sitt lidande är nära förbundet med att ha lidande. Detta 
kommer till uttryck genom att kvinnorna upplevde ett utanförskap och en känsla av att 
livet hade stannat upp. Värdigheten i att kunna ta hand om sig själv och sin familj hade 
försvunnit. Det kvinnorna beskrev är att ha ett lidande, eftersom de styrdes av yttre 
omständigheter. 
 
I resultatet framkom vikten av att få bekräftelse och stöd då de som känt stöd från 
närstående och sjukvård hanterade lidandet bättre. I kontakten med sjukvården 
förstärktes upplevelsen av lidande, eftersom patienterna upplevde att det inte fanns 
utrymme att tala om detta. Det blir ett slags förnekande av lidandet från sjukvårdens 
sida. Sjukvården har en viktig uppgift i att hjälpa patienten att gå in i sitt lidande, för att 
på så sätt komma till nästa nivå i lidandets kamp. 
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Att vara i lidande 

Att vara i lidande, innebär enligt Eriksson (1993), ett sökande efter upplevelsen av att 
vara i hälsa. Människan har lämnat nivån att ha ett lidande och därmed också slutat att 
förneka lidandet. Lidandet kommer inte att försvinna av sig självt utan det är upp till 
henne själv att göra det bästa av situationen och hantera den. Att befinna sig på den här 
nivån är att aktivt göra något åt sin situation, man frågar sig varför, söker efter mening, 
förklaringar och strategier. Syftet är att nå en känsla av välbefinnande och integrera 
verkligheten. Ofta blir följden att människan ger efter för sina behov och begär och når 
därmed en, åtminstone för stunden, lättnad i sitt lidande. Det är viktigt att kvinnan vågar 
vara i lidandet för att hon ska kunna uppnå känslor av välbefinnande. 
 
I vårt tema behovet av stöd och bekräftelse finns exempel på att vara i lidande. Det tar 
sig bland annat uttryck i sökandet efter information. Kvinnorna försökte förbereda sig 
på vad diagnos och behandling innebär. Att kvinnorna fick stöd i hanterandet av 
sjukdomen via böcker, Internet och med hjälp av stödgrupper visar hur stöd och 
motivation från andra inger en känsla av hopp. Hoppet gjorde att kvinnorna orkade 
kämpa vidare i kampen mot lidandet. För att öka kontrollen och hitta en strategi för att 
hantera tillvaron och lidandet, läkte kvinnorna sig själva genom att dela med sig av sin 
egen erfarenhet. 
 
I temat sökandet efter mening finns ytterligare exempel på att vara i lidande. 
Kvinnorna beskrev hur existensen upplevdes som hotad och hur de då sökt sig utåt mot 
andra dimensioner i sitt sökande efter att få en förklaring. Behovet av att få kontroll 
över sin nya livssituation öppnade dörrar till nya dimensioner. Det visade sig tydligt att 
en religiös tro underlättade hanterandet av lidandet och hjälpte kvinnorna att tackla 
situationen. 
 
En strategi att skydda sig själv från andras medlidande var att inte berätta för andra om 
sin sjukdom. I resultatet kan man läsa hur en kvinna beskriver detta. Att hon valde att 
inte berätta om sin sjukdom var ett aktivt val för att skapa kontroll. Denna strategi är lätt 
att förväxla med förnekandet av sjukdomen, som vi tidigare har beskrivit, men det finns 
en tydlig skillnad, då detta beslut grundar sig i ett medvetet ställningstagande. 
 
Andra exempel på att vara i lidande återfinns under temat känslan av ovisshet. För att 
kunna leva med rädslan för döden valde flera av kvinnorna att förbereda sig inför den. 
De beskrev hur de funderade kring vad som kommer efter döden samt hur det ska gå för 
familjen om de dör. Källerwald (2007) beskriver liknande resultat i sin avhandling. Hon 
beskriver hur patienterna förbereder sig för döden genom att avsluta pågående projekt 
och hur de tar avsked från sådant som tidigare gav livet mening. Detta leder till en ökad 
känsla av sorg, men också en känsla av tillfredsställelse i och med att man klarat av att 
gå igenom en så svår situation. 
 
Alla dessa strategier som nu är beskrivna ger dock ingen varaktig lättnad i lidandet och 
när oron och ångesten återkommer drivs kvinnorna vidare i sitt lidande. 
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Att varda i lidande 

Att varda i lidande är, enligt Eriksson (1993), den djupaste formen av lidande. 
Människan kämpar på den här nivån mellan hopp och hopplöshet. Det handlar om att ta 
ett beslut om hur man ska hantera sin situation och hur man väljer att förhålla sig till sin 
sjukdom. Det kan å ena sidan innebära att kvinnan finner en mening i sitt lidande och då 
når hon en acceptans. Det kan dock också innebära att hon inte finner någon mening 
med det inträffade. Att varda i lidande, hur man tacklar lidandet påverkas av det stöd, 
den känsla av sammanhang och den mentala förmåga som kvinnan besitter. 
 
I temat sökandet efter mening framkommer två möjligheter att hantera situationen i 
kampen mellan hopp och hopplöshet. Flera av kvinnorna fann en mening i sitt lidande, 
för dessa individer segrade hoppet i lidandets kamp, vilket ledde till att de fick en ny 
syn på livet. De beskrev hur de nu uppskattade de små sakerna i livet mer och kunde 
leva i nuet i en högre utsträckning än tidigare. Dessa kvinnor har kunnat förlika sig med 
det som hänt och då nått en känsla av helhet. Det fanns också de kvinnor som inte fann 
någon mening i sitt lidande. För dessa kvinnor segrade i stället hopplösheten i lidandets 
kamp. Många av dem fastnade i känslor av bitterhet, hopplöshet och kände sig orättvist 
fördelade. 

Lidandet och sjukvården 

Det blev tydligt för oss i vår analys att sjukvården måste bli mer öppen och medveten 
om att människan har ett existentiellt lidande. Som det är nu lindrar inte sjukvården 
detta lidande, utan ökar istället upplevelsen av lidande, genom att ge ett så kallat 
vårdlidande. Framför allt tillgodoser inte dagens medicinska paradigm de andliga behov 
som människan har. Sjukvården upplevs sakna både förståelse och kunskap om att 
sjukdomen påverkar alla dimensioner av individen. Många av kvinnorna beskrev 
känslan av förlust i kontakt med sjukvården, eftersom de upplevde sig som reducerade 
till ett objekt. Kvinnorna beskrev också hur de inte förstod innebörden med den vård 
som gavs, vårdens fokus hade flyttas från patientens behov. Det anser vi står i direkt 
motsatsförhållande till det som vårdvetenskapen står för. Eriksson (1994) menar att det 
är patientens lidande som motiverar vårdandet. Detta stämmer även väl överens med det 
resultat som Källerwald (2007) presenterar. Hon beskriver hur sjukvården objektifierar 
patienten, då det friska livet omöjliggörs till följd av att det sjuka livet ställs i fokus. När 
vården på detta sätt utesluter patientens inneboende livskraft så görs patienten till en 
passiv mottagare av vård, utan möjlighet att påverka vare sig den egna hälsoprocessen 
eller vårdformen. 
 
Många av kvinnorna saknade att vårdarna inte bjöd in till samtal kring existentiella 
frågor. Korta, snabba möten patienter och vårdare emellan ger en dålig kontinuitet i 
vården, vilket gör att samtal uteblir. Detta resulterar i att patienten håller sitt lidande 
inom sig. Det blir som Arman (2003) skriver i sin avhandling om att lidandet ökas när 
man inte får tala om det. Som vårdare måste man vara ödmjuk inför att existentiella 
frågor ligger inom människans privata sfär. Det tar tid att bygga upp den tillit som krävs 
för att kunna dela privata känslor. Vårdaren måste vänta in patienten tills hon är mogen 
att bjuda in till samtal. 
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Genom kvinnornas berättelser slogs vi av vilken inre styrka människan faktiskt besitter. 
Människan har en inre förmåga att hela sig själv genom att hitta läkande krafter inom 
sig. Vården måste bli bättre på att fånga upp människans egen styrka och förmåga att 
hantera svåra situationer. Källerwald (2007) menar att tilliten till vården tillsammans 
med den inre styrkan människan besitter, samt önskan om ett vanligt, vardagligt liv är 
det försvar som den sjuka har i kampen mot sin sjukdom. 
 
SLUTSATS 

Resultatet visar att patienterna inte upplever att sjuksköterskorna tar deras uttryck av 
existentiellt lidande på allvar. Efter att ha genomfört denna studie kan vi dra slutsatsen 
att sjuksköterskor behöver mer kunskap om det existentiella lidande kvinnorna upplever 
i samband med bröstcancer. 

Implikationer för sjuksköterskan 

Sjuksköterskans främsta uppgift är att lindra patientens lidande, vilket innebär att hon 
måste kunna identifiera de olika nivåerna av lidande, för att kunna möta kvinnan på den 
nivå där hon befinner sig. 
 
Att ha lidande 
Under den första kaotiska tiden måste sjuksköterskan vara medveten om att patienten 
har ett stort behov av information för att återfå kontroll över sin splittrade tillvaro. 
Samtidigt är det viktigt att kvinnan inte får för mycket information, eftersom hon här 
inte är mottaglig för den. Det som sägs ska vara tydligt och kort, och det är inte ovanligt 
att informationen behöver upprepas för patienten. Den bröstcancerdrabbade kvinnan 
behöver stöd för att känna att hon inte är ensam i sitt lidande. På den här nivån läggs 
grunden för hur patienten kommer att uppleva den fortsatta vården. Känner patienten 
brist på bekräftelse och tillit finns det risk att hennes lidande ökas, så kallat vårdlidande. 
Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att hjälpa patienten att gå in i sitt lidande, för att 
på så sätt komma till nästa nivå i lidandets kamp. 
 
Att vara i lidande 
Detta innebär ett sökande efter mening och förklaring. Det är viktigt att sjuksköterskan 
motiverar patienten så att hon känner ork att ta upp kampen mot sitt lidande. Det 
existentiella lidandet kan verka förlamande på kvinnan och det är viktigt att 
sjuksköterskan stöttar och stärker hennes jag. Under processen med att försöka hitta en 
förklaring till lidandet har sjuksköterskan en viktig roll i att avlasta patienten från 
eventuella skuld- och skamkänslor. Det är viktigt att ha i åtanke att alla människors 
lidande är individuellt och att det är patienten som är expert på sin egen situation.  
 
Att varda i lidandet 
Här utkämpar kvinnan en kamp mellan liv och död. Sjuksköterskan har en viktig roll i 
att vara ett vikarierande hopp. Många kvinnor pendlar mellan hopp och förtvivlan i den 
här processen och då behöver de någon som står kvar. Kvinnan behöver känna att det 
finns någon som orkar uthärda det hon går igenom tillsammans med henne. 
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Vården måste bli bättre på att fånga upp människans egen styrka och förmåga att 
hantera svåra situationer. Människan har en stor inre förmåga att hela sig själv genom 
att hitta läkande krafter inom sig.  
 
Slutligen vill vi lyfta frågan om det existentiella lidande som här är beskrivet är 
specifikt för just bröstcancer. Eller gäller denna kunskap för alla patienter som drabbats 
av en livshotande sjukdom? 
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suffer* AND 
women 

19 5 1 st Nr 17 

 

 2



 Perspektiv 
(vårdvetenskapliga eller 
andra teoretiska 
perspektiv) 

Problem och syfte Metod (urval, analys m.m.) Resultat Diskussion 

Titel: The Face of 
Suffering Among Women 
With Breast Cancer-Being 
in a Field of Forces 
Författare: 
Arman Maria RN 
Rehnsfeldt Arne PhD, RN 
Lisbet Lindholm PhD, RN 
Hamrin Elisabeth PhD, 
RN, BM 
Tidskrift: Cancer Nursing 
25(2), 96-103 
Årtal: 2002 

Man utgår från Erikssons 
syn på lidande och hälsa, 
där dessa definieras som 
två sidor av det mänskliga 
livet. Patientens värld 
förstås genom en 
förståelse av patientens 
hela situation. 

Problem: Kunskap saknas 
om det upplevda lidande i 
samband med bröstcancer. 
Syfte: Att studera 
upplevelsen av lidande 
bland kvinnor med 
bröstcancer i olika 
vårdkultur, så som det 
beskrivs av dessa kvinnor 
och deras närstående. 

Hermeneutisk-fenomenologisk 
modell inspirerad av 
Spiegelberg, Collaizzi, 
Ricoeur. Studie med öppna, 
kvalitativa intervjuer. Varje 
deltagare intervjuades två 
gånger med 2-4 veckors 
mellanrum. Arbetet delades 
upp på 4 intervjuare. Den 
första intervjun utgjorde basen 
för den andra som var mer 
djupgående och även 
fungerade som en 
validitetskontroll av den 
första. Metoden stämmer väl 
överens med studiens syfte. 
17 kvinnor, 35-69 år. 12-59 
mån. sedan diagnos. 

Resultatet sammanfattas i 
följande teman: 
 
Cancerlidandet är som ett 
kraftfält, detta är ett 
överordnat tema 
 
Det dubbla lidandet 
 
En uthärdande omgivning 
ger lättnad i lidandet 
 
Lidandet öppnar frågor 
om livet och dess mening 
 
Den lidande kroppen 
 
Vårdlidande 

Författarna relaterar 
resultatet till Erikssons 
lidandets drama. 
Hur den lidande 
människan behöver 
bekräftelse och möjlighet 
att lida ut och att 
människan behöver en 
medlidare. Slutligen dras 
slutsatsen att lidandet 
verkar behöva uttryckas, 
och det lindras i relationen 
till andra människor. 
Bröstcancern har gett en 
kvinnorna en ny mening, 
inre styrka och möjlighet 
till personlig utveckling. 

Titel: Transcending Breast 
Cancer, Transcending 
Death: A Taiwanese 
Population 
Författare: Chiu Lyren 
RN, PhD 
Tidskrift: Nursing 
Science Quarterly 13(1), 
64-72 
Årtal: 2000 

Leiningers (1991) teori om 
hur den kultur som man 
lever i påverkar 
människan och därmed 
också synen på vården. 
Man utgår från ett 
livsvärldsperspektiv. 

Problem: I en värld där 
det fokuseras på teknologi 
och utveckling glömmer 
man lätt bort att behovet 
av en större förståelse för 
de mänskliga 
upplevelserna kring 
dödliga sjukdomar finns 
kvar. Döendet är en 
komplex process där det 
finns möjligheter för både 
nedbrytning och växt. 
Syfte: Upptäcka och 
beskriva den levda 
erfarenheten av 
transcendens bland 
taiwanesiska kvinnor med 

Beskrivande, fenomenologisk 
utgångspunkt beskriven av 
van Manen. Analysen gjordes 
med hjälp av en kombination 
av van Manen (1990) och 
Collaizzis (1978) metoder. 
15 kvinnor. 27-55 år. 1-10 år 
sedan diagnos. 

Resultatet sammanfattas i 
följande teman: 
 
Ge lidandet mening 
 
Att frigöra sig från sina 
världsliga behov 
 
Öppenhet till liv och död 
 
Helas genom medkänsla 
 
 

Studiens resultat bidrar till 
kunskapen om 
transcendens, både 
kulturell och universell. 
Sjuksköterskan behöver 
denna kunskap för att 
hjälpa patienten mot 
transcendens, dvs. finna 
mening i lidandet, släppa 
taget och utveckla 
öppenhet om liv och död. 
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bröstcancer. 
Titel: Transcending Breast 
Cancer-Making Meaning 
From Diagnosis and 
Treatment 
Författare: Dickerson 
Coward Doris RN, PhD 
Kahn David RN, PhD 
Tidskrift: Journal of 
Holistic Nursing 23(3), 
264-283 
Årtal: 2005 

Författarna utgår från 
Frankl (1963, 1969) som 
menar att när människan 
ställs inför motgångar så 
har hon en inbyggd 
kapacitet att ”sträcka sig 
utåt”  mot andra eller 
annat utanför sig själva 
och på det här sättet kan 
hon finna ett nytt syfte och 
en ny mening med sitt liv. 
Den här kapaciteten kallar 
Frankl för 
självtranscendens. 
Författarna utgår också 
från vårdteoretikern Pam 
Reeds (2003) forskning 
om självtranscendens hos 
äldre. 

Problem: Över 1 miljon 
amerikanska kvinnor 
diagnostiseras med bröst-
cancer varje år. Diagnosen 
och behandlingen har 
negativa, psykologiska 
effekter på kvinnan. Sjuk-
sköterskor kan se 
skillnader i hur patienterna 
tacklar dessa effekter. 
Vissa fortsätter se sig 
själva som offer, medan 
andra finner styrkan att 
kämpa vidare. Därför 
behövs kunskap om vilka 
faktorer som upplevs som 
positiva för den här 
patient gruppen så att 
sjuksköterskor kan hjälpa 
de som inte klarar av att 
tacka problemen. 
Syfte: Utforska hur 
nydiagnostiserade kvinnor 
med bröstcancer som i 
början ser sig själva som 
offer transformeras till att 
se sig själva som 
överlevare. Erfarenheten 
av självtranscendens. 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
datainsamling. 14 kvinnor 
mellan 31-63 år. 1-5 månader 
sedan de fått sin diagnos vid 
studiens början, delas upp i 2 
jämförelsegrupper. De 2 
grupperna fick deltaga i olika 
typer av stödgrupper. Varje 
kvinna intervjuades tre gånger, 
1:a gången efter 1-5 mån. 2:a 
gången efter 4-9 mån. 3:e 
gången efter 9-14 mån. 
Analysen skedde enligt 
Colaizzis (1978) 
fenomenologiska modell. 

Resultatet presenteras 
som teman och 
underteman. 
Huvudtemana utgörs av 
tid sedan diagnos. 
 
1-5 månader 
Söka sig utåt för stöd och 
information 
Öppnar sig inåt 
Tillfälligt vidgande av 
sina vyer 
Skapande av mening 
 
4-9månader 
Söka sig utåt 
Ökad självmedvetenhet 
Acceptans 
Finna mening 
 
9-14 månader 
Yttre sökande 
Inre sökande 
Finna mening 

Kvinnorna i båda 
jämförelsegrupperna 
lyckades skapa en ny 
mening av sin erfarenhet. 
Författarna tolkar detta 
som att transcendens-
kapaciteten är ett 
universellt drag och att det 
är sjukdomen i sig som 
utgör den motiverande 
kraften till att man söker 
sig utåt och vågar utmana 
sina tidigare gränser. 
Författarna jämför sina 
resultat med de som 
tidigare studier kommit 
fram till och kan konstatera 
att de flesta bröstcancer-
överlevare lyckas skapa en 
positiv mening av sin 
erfarenhet. De beskiver 
också att de flesta 
överlevare skapar en ny 
livsstil där de lever ett mer 
autentiskt liv. De 
konstaterar vidare att varje 
kvinna lyckas skapa sin 
mening på hennes unika 
sätt.  

Titel: The self in change 
due to fateful moments  
Författare: Kovero 
Camilla, universitetslektor 
och docent i 
vuxenpedagogik 
Pedagogiska instiutionen 
Helsingfors universitet 
Tidskrift: Vård i Norden 

Författaren utgår från 
antagandet att självets 
förändring blir begriplig 
genom att konstruera sin 
livsberättelse. Genom 
berättelsen blir det möjligt 
för individen att integrera 
sitt förgångna med nutiden 
och framtiden. Författaren 

Problem: Vi 
västerländska människor 
styrs av ideal som hälsa, 
ungdom, framgång och 
funderar sällan över frågor 
om åldrande, lidande, död. 
När människan i denna 
kultur drabbas av en 
sjukdom som kan leda till 

Kvalitativ ansats. Författaren 
utgår från Bengtssons (1988) 
fenomenologi.  
Halvstrukturerade intervjuer 
18 kvinnor mellan 30-55 år 
som genomgått en 
bröstrekonstruktion. Samtliga 
insjuknade under 1980- samt 
90-talet. 

Resultatet presenteras 
som frågeställningar vilka 
besvaras: 
 
Tankar vid beskedet om 
bröstcancer 
 
Att handskas med den 
ödesdigra situationen 

När människan hamnar i 
en livskris och känslan av 
integration med andra 
försvinner så rubbas 
självets grund. Den 
västerländska kulturen med 
dess ideal riktade mot yttre 
värden ger inget stöd och 
människan kan inte finna 
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27(1), 9-14 
Årtal: 2007 

menar vidare att 
livsberättelsen är en 
psyko-social konstruktion 
som människan skapar. 
Den är starkt bunden till 
den tid och kultur som 
människan lever i. 
Självidentiteten är en 
reflexiv process och 
genom livsberättelsen blir 
det möjligt att förstå det 
egna självets olika skeden. 
Hon utgår från Sloans och 
Mezirows syn på hur ett 
förändrat perspektiv leder 
till nya beslut och därmed 
till växt och utveckling.  

döden sker ofta 
omprioriteringar av 
hennes inre värden. Fokus 
flyttas mot inre mognad, 
anlighet och det djupa 
självet. 
Syfte: Klarlägga kvinnors 
syn på hur den ödesdigra 
händelsen, att insjukna i 
bröstcancer, har påverkat 
livet, synen på självet, 
egna värderingar, mål och 
handlingar. 

Livsbeslut och självet i 
förändring 
 
Det goda livet, 
uppfattning om ett gott liv 

verktyg för att hantera den 
ångest, ensamhet och döds-
rädsla som hon upplever. 
För att vårt samhälle ska 
utvecklas mot ett mera 
humant samhälle måste 
både politiska och 
ekonomiska beslutsfattare 
utveckla en medvetenhet 
om att människan har olika 
behov under olika skeden i 
livet. Att människan i kris 
har behov av personlig 
tillväxt och utveckling och 
det  måste utvecklas sätt 
där dessa behov går att 
tillgodose. 

Titel: Living With Newly 
Diagnosed Breast Cancer-
The meaning of Existential 
Issues. 
Författare: Landmark 
Björg, RN, MPH 
Strandmark, Margaretha, 
RN, PhD & Wahl Astrid, 
RN, Dr. Polit 
Tidskrift: Cancer 
Nursing, 24(3), 220-226. 
Årtal: 2001 

Frankl (1971) och Carson 
(1988) beskriver att 
människans förmåga till 
välbefinnade ligger i 
hennes förmåga tackla en 
kris som en möjlighet till 
personlig utveckling. 
Författarna skriver att få 
studier har gjorts på 
existeniellt lidande, därför 
refererar de till andra 
studier: Ferrell (1998) har 
gjort studie på andligt 
välbefinnande. 

Problem: Medvetenhet 
om hur kvinnorna 
upplever sin nya och 
förändrade livssituation är 
av vikt för att kunna stödja 
dem till en mer effektiv 
coping. Vårdpersonal kan 
hjälpa kvinnor och deras 
familjer att utveckla dessa 
coping-strategier så att de 
kan lära sig acceptera sin 
nya livssituation. 
Syfte: Utforska hur 
kvinnor nydiagnostiserade 
med bröstcancer upplever 
det att leva med 
sjukdomen. Samt att skapa 
en djupare förståelse för 
de existentiella frågor som 
den här patientgruppen 
ställs inför. 

Författarna använde sig av 
djupintervjuer, vilka 
genomfördes som en 
konversation. Till hjälp fanns 
en temaguide som skulle ge 
struktur. Analysen skedde 
genom Glaser & Strauss 
(1967) och Strauss & Corbins 
(1990) teorier om djup-
intervjuer. 
10 norska kvinnor med 
nydiagnostiserad bröstcancer. 
Deltagarna var mellan 39-69 
år. Tid från att de fått 
diagnosen till dess intervjun 
ägde rum var mellan 4-19 
månader. Samtliga kvinnor 
hade genomgått total 
mastektomi av ett bröst. 

Resultatet presenterades 
som olika underteman till 
huvudtemat: 
 
Viljan att leva, vilket 
genomsyrade övriga 
teman. 
 
Olika nivåer på 
förväntningar på livet 
 
Kampen mot döden 
Livet relaterat till 
framtiden 
 
Religiösa tro och tvivel  
 
En ökad medvetenhet om 
livets värden. 

Författarna relaterar till 
Frankl. Människan har ett 
individuellt ansvar för att 
hitta sanningen och 
meningen i sin situation. 
De drar även paralleller till 
Fromm som beskriver 
betydelsen av hopp. 
Vårdpersonalen måste inse 
vikten av att patienternas 
existentiella frågor tas på 
allvar för att kunna stödja 
de nydiagnostiserade 
kvinnorna i deras kamp att 
copa med det existentiella 
vakuum som följer 
diagnosen. 

Titel: The Meaning of Vårdvetenskapligt Problem: Det är vanligt Tvärsnitts undersökning. Resultatet presenteras i I studien visar det si g att 
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Quality of Life in Patients 
Being Treated for 
Advanced Breast Cancer: 
A Qualitative Study 
Författare: Luoma 
Minna-Liisa & Hakamies-
Blomqvist Liisa, 
Institutionen för psykologi 
Helsingfors universitet 
Tidskrift: Psycho-
Oncology 13, 729-739 
Årtal: 2004 

förankrat då de beskriver 
den levda erfarenheten av 
bröst cancer. 

att man mäter cancer 
patienters livskvalite med 
hjälp av ett kvantitativt 
frågeformulär. Men i inga 
av dessa kvantitativa 
studier kan man se hur 
sjukdomen påverkat 
patienternas sociala, 
känslomässiga och fysiska 
välbefinnande. 
Syfte: Att undersöka bröst 
cancer drabbade patienters 
upplevelse av livskvalite´. 

Semi strukturerade intervjuer. 
Intervjuerna bandades, 
översattes och analyserades 
med Giorgi och Aanstoos 
(1996) fenomenologiska 
analys metod.  
25 kvinnor mellan 18 och 70 
år. 

form av huvudteman: 
 
Fysiska funktioner 
 
Rollfunktioner 
 
Sociala funktioner 
 
Känslomässiga funktioner 
 
Kognitiva funktioner 
 
Global livskvalitet 

cancern begränsar 
patienternas fysiska 
funktionsförmåga, de blir 
beroende av andra, 
förlorad självständighet 
och förändrad livsstil som 
följd. För att uthärda och 
känna livsglädje trots 
sjukdom är det viktigt med 
stöd, vilket de flesta fick 
från de närmast anhöriga. 
Resultatet väcker en 
undran om det verkligen är 
möjligt att mäta livskvalite 
med de kvantitativa 
formulären (EORTC QLQ- 
C30).  
 

Titel: The experience of 
suffering as lived  
by women with breast 
cancer 
Författare: Perreault 
Annie, Director, Centre 
Carmen Qc Canada & 
Fothergill Bourbonnais 
Frances, Professor, School 
of Nursing, Ottawas 
universitet, Canada 
Tidskrift: International 
Journal of Palliative 
Nursing 11(10), 510-519 
Årtal: 2005 

Utgår från ett 
livsvärdsperspektiv. 
Beskriver den levda 
erfarenheten av lidande 
hos kvinnor med 
bröstcancer. 

Problem: Framstegen 
inom screening och 
behanlingsteknik gör att 
många kvinnor med 
bröstcancer överlever. 
Men deras upplevelse av 
lidande orsakat av 
sjukdomen är inte 
tillräckligt förstådd. 
Syfte: Att utforska den 
levda upplevelsen av 
lidande bland kvinnor med 
bröst cancer. 

Kvalitativ undersökning med 
utgångspunkt i Heideggers 
fenomenologiska metod. 6 
kvinnor intervjuades med 
öppna frågor. Medelåldern var 
på 49 år. 
 

Resultatet presenteras i 
form av bilden som livet 
träd och dess fem årstider, 
med teman och 
underteman: 
Höst-alarmsignalen 
Upptäckten av en knöl 
Relation på sjukdom 
Ta tag i saken 
Bevara integriteten 
Vinter-förlust 
Behålla identiteten 
Förlust av självet 
Stöd 
Att leva min verklighet 
Tidig vår-Metamorfosen
Bli rörd 
Hopp och hopplöshet 
Inre transformation 
Självmedvetenhet 
Sen vår-Utföra arbete 

Sjuksköterskor behöver bli 
mer medvetna om 
lidandets multi-
dimmensionella innebörder 
för att kunna lindra och 
underlätta lidandet för 
kvinnor med bröstcancer. 
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Uppskatta livet 
Arbeta med sig själv 
Jag är inte redo 
Livsval 
Sommar-Läkande 
Uppnå stillhet 
Meningen med mitt liv 
Harmoni 
Närvarande supra-själv 
Självrekonstruktion 

Titel: The Meaning of 
”Not Giving In” 
Författare: Pryds Jensen 
Kirsten, RN, PhD, 
Bäck-Pettersson Siv, RN, 
B.ScN & Segesten 
Kerstin, RN, PhD 
Tidskrift: Cancer Nursing 
23(1), 6-11 
Årtal: 2000 

Flera teorier tas upp bl.a. 
Frankl och Eriksson. 
Studien är 
vårdvetenskapligt 
förankrat och beskriver 
den levda erfarenheten. 
Eriksson, beskriver hur en 
person kan välja att lida av 
situationen bli inhibitor 
eller se lidandet som en 
möjlighet till personlig 
växt. 
 
 

Problem: Cancer 
diagnosen ger olika 
reaktioner. Det finns de 
som omedelbart ger upp, 
och de som aldrig även 
om cancern är obotbar 
ändå inte ger upp. Det är 
viktigt att ssk har förmåga 
att känna igen och förstå 
mönstret att ”ge upp” och 
att ”inte ge upp” för att 
kunna ge adekvat 
omvårdnad. 
Syfte: Att utforska och 
beskriva innebörden av att 
”inte ge upp” bland 
kvinnor med bröst cancer. 

Kvalitativ utgångspunkt. Med 
en beskrivande metod 
utvecklad av Giorgi (1994).  
Metoden är även baserad på 
Husserls fenomenologiska 
filosofi med möjlighet att nå 
nya insikter om ett fenomen 
genom analys och detaljerad 
descriptions. 
10 kvinnor 41-61 år gamla 
intervjuades.  

Resultatet presenteras 
som huvudteman: 
 
Acceptera utmaningen att 
fortsätta leva 
 
Arbeta aktivt för en 
helande process 
 
Finna livsmening 
 
Nå insikter om livet 
 
Uppleva medvetenhet och 
undvikanden 
 
Introducera radikal 
livsförändring 

Metod diskussion: Måste  
nämnas att alla kvinnorna 
var överlevare av första 
kritiska året. 
Resultat diskussion: 
Upplevelsen innebar för 
alla att livet fått nya 
dimensioner.  
Närheten till döden 
inspirerade kvinnorna att  
aktivt arbeta för den 
helande processen med 
målet att fortsätta att leva 
ett värdefullt liv. Genom 
upplevelsen av lidande fick 
de en ny insikt om livet. 
Livet och harmoni är värt 
att kämpa för. Alla 
kvinnorna mobiliserade en 
mental styrka för att 
hantera lidandet.  

Titel: Memories of 
Treatment: The 
Immediacy of Breast 
Cancer 
Författare: Thomas-
MacLean Roanne, PhD 
Tidskrift: Qualitative 
Health Research 14(5), 

Författaren utgår från 
Merleau-Pontys teori om 
den levda kroppens 
erfarenhet. Hon har också 
en feministisk 
utgångspunkt som 
förespråkar en kritisk 
medvetenhet om det 

Problem: Det saknas och 
behövs mer forskning 
kring kvinnors levda 
upplevelser av 
bröstcancer. Det som finns 
är i dåtid och det saknas 
nyancerade beskrivningar 
där sjukdomens 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk metod. 12 
kvinnor, mellan 42-77 år. Tid 
sedan diagnos 1-24 år. Varje 
deltagare intervjuades två 
gånger. Analysen skedde 
enligt van Manen (1997). 

Resultatet presenteras I 
form av 1 huvudtema och 
flera underteman: 
 
Medicinska minnen är 
huvudtema 
 
Behov av kontroll 

Kvinnorna upplever 
behandlingen av 
bröstcancer både positiv 
och negativ. Den här 
studien anser att mer 
forskning behövs inom 
området och att den 
biomedicinska kunskapen 
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628-643 
Årtal: 2004 

sociala sammanhanget. 
Vården är för 
biomedicinskt inriktad, 
man behandlas som ett 
objekt. Ingen kan 
förutsätta hur en kvinna 
kommer reagera på 
bröstcancer, därför är det 
viktigt med kunskap om 
den levda erfarenheten. 
Livsvärldsperspektivet. 
 

komplexitet beskrivs. 
Syfte: Att belysa kvinnors 
levda erfarenhet av 
bröstcancer efter 
genomgången behandling 

 
Lidande 
 
Medicinskt bemötande 
 
Synlig förlust 
 
Avsluta behandling 

om bröstcancer och dess 
följder kräver en 
uppryckning. Om vården 
tog hänsyn till kvinnornas 
långtidslidande som följd 
av sjukdomen så skulle 
onödigt lidande kunna 
lindras. 

Titel: Life, illness and 
death-Existential 
reflections of a Swedish 
sample of patients who 
have undergone curative 
treatment for breast or 
prostatic cancer 
Författare: Westman B, 
Oncology Consuting team, 
Radiumhemmet, 
Bergenmar M, 
Departments of Nursing 
and Oncology-Pathology, 
KI Radiumhemmet & 
Andersson L, Ersta 
Sköndal University 
Tidskrift: European 
Journal of Oncology 
Nursing 10, 169-176 
Årtal: 2006 

Författarna utgår från 
Jeffners (1973, 1999) 
definition av VOL, 
(different views of life) 
som teoretisk ram. 
 

Problem: Att ge stöd och 
känna igen existentiella 
kriser är fundamentalt och 
står beskrivet i 
socialstyrelsens allmänna 
råd för sjuksköterskor. 
Därför är det av stor vikt 
att undersöka vilka 
existentiella behov 
patienterna har. 
Syfte: Beskriva cancer 
patienters existentiella 
frågor, och hur de 
frågorna bemöttes av 
vårdpersonal. 

Kvalitativ studie. Metod och 
analys inspirerad av Malterud 
(1998). 
10 patienter med 
genomgången kurativ 
behandling intervjuades. 
Intervjuerna bandades, 
översattes och analyserades 
hermeneutiskt. 
5 kvinnor med bröst cancer 
och 5 män med prostata 
cancer mellan 56-74 år. 
1,5- 3,5 år sen diagnos. 
 

Resultatet presenteras i 
form av teman och 
underteman: 
Liv 
Livsmening 
Gud eller en högre kraft 
Hälsa 
Arbete 
Relationer 
Sjukdom 
Orsaken till cancer 
Behandling 
Sexualitet 
Är jag botad eller inte? 
Död 
Känslor i relation till 
döden 
Tankar om livet efter 
döden 
Stöd i existentiella frågor 
Kommunikation, tid, 
kontinuitet 

Att ge stöd i existentiella 
kriser är något 
sjuksköterskor ska kunna 
hantera. Grunden i att ge 
existentiellt stöd är att 
kunna möta personen 
ansikte mot ansikte och 
lyssna. Sjuksköterskor 
behöver öka sin kunskap 
och medvetenhet om 
existentiella frågor och 
prioritera tid att möta sina 
patienters existentiella 
frågor. 
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