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Sammanfattning    
Den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor är bröstcancer, det är även 
den sjukdom som leder till flest dödsfall i denna grupp. Trots att överlevnaden har ökat 
med åren upplever kvinnor en fortsatt påverkan på hälsan efter avslutad behandling. 
Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelse av hälsa efter behandling av 
bröstcancer. Litteraturstudien baseras på en analys av kvalitativ forskning. Elva artiklar 
analyserades utifrån Fribergs analysmodell. Dataanalysen resulterade i tre teman samt 
sju subteman. De teman som erhölls var upplevelse av skiftad självbild, upplevelse av 
relationers påverkan på hälsan samt upplevelse av att återgå till det normala. 
Resultatet framhäver kvinnors upplevelser och känslor efter bröstcancerbehandling. 
Upplevelsen av hälsa går utifrån resultatet att koppla till betydelsen av stöttning från 
närstående, rädsla för återinsjuknande samt förändrad syn på livet och den egna 
identiteten. Studien lyfter även hälsans komplexitet, variation och dess 
mångdimensionella karaktärer. En ökad förståelse för kvinnors upplevelse av hälsa efter 
behandling kan erhållas såväl av närstående som vårdpersonal utifrån studiens resultat.  
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INLEDNING 
Bröstcancer är en folksjukdom som kan vara emotionellt påfrestande för såväl patienten 
som anhöriga. Att fokusera på kvinnors upplevelse av hälsa efter bröstcancerbehandling 
valdes bland annat på grund av ett växande intresse av onkologisk omvårdnad under 
utbildningens gång. Under en verksamhetsförlagdutbildning skedde ett möte med en 
patient som genomgick bröstcancerbehandling, där en behandling var mastektomi. 
Under vårdandet av patienten ökade vår förståelse för cancerbeskedet och 
behandlingsperiodens fysiska och psykiska påverkan. Mötet med denna patient skedde 
under behandlingsperioden då patienten var inskriven i slutenvården, därmed gavs inte 
någon inblick i efterförloppet. Som ett resultat av detta möte utvecklades ett intresse för 
människans upplevelse av hälsa efter bröstcancerbehandling. Det fanns även personliga 
erfarenheter kring sjukdomen då den förekommit i familjen vilket även bidrog till ett 
ökat intresse. 
 
BAKGRUND 

Bröstcancer i siffror 
År 2016 fick 7558 kvinnor en bröstcancerdiagnos i Sverige (Cancerfonden & 
Socialstyrelsen 2018, ss. 28-29). Denna sjukdom är den vanligaste cancerformen hos 
kvinnor och den drabbar främst medelålders till äldre kvinnor. Prognosen är idag 
förbättrad i jämförelse med de senaste årtiondena. Anledningen till detta tros vara 
utvecklade behandlingsmetoder och möjligheten att diagnostisera i ett tidigare skede 
(Cancerfonden 2018a). Den beräknade överlevnaden efter fem år är 92 procent och 86,1 
procent efter tio år. Prognosen för överlevnad är mer gynnsam desto tidigare 
bröstcancer diagnostiseras. I Sverige har dödssiffran minskat med åren, trots det är 
denna cancerform den som leder till flest dödsfall hos kvinnor (Cancerfonden & 
Socialstyrelsen 2018, ss. 28-29).  
 

Bröstcancer som sjukdom 
Patofysiologi och symptom 
Bröstcancer är en sjukdom som kan förekomma i olika former. Sjukdomen kan utgå 
från mjölkgångarnas celler, vilket är den vanligaste utgångspunkten. En annan form är 
då cancern utgår från mjölkkörtlarna. I sällsynta fall kan cancern istället utgå från 
bindväv mellan mjölkkörtlarna (Cancerfonden 2018a). Det finns även forskning som 
styrker att bröstcancer kan vara ärftligt och att sjukdomen vanligtvis drabbar någon 
inom en familj (Ingvar 2012, s. 257). 
 
Ett vanligt symptom vid bröstcancer kan vara att personen upptäcker en knöl i armhålan 
eller bröstet. Andra symptom som kan förekomma är hudrodnad, indragning av hud, 
hårt och förstorat bröst samt läckage av blod eller vätska från bröstvårtan. Vanligen 
upptäcks tumörer i bröst vid mammografi innan symptom har uppstått (Cancerfonden 
2018a). 
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Undersökning, behandling och uppföljning 
För att upptäcka bröstcancer i tidigt stadie används idag undersökningsmetoden 
mammografi. Små tumörer som ännu inte går att känna genom palpation kan upptäckas 
med hjälp av metoden. Alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds idag undersökning 
med mammografi av hälso- och sjukvården i Sverige (Cancerfonden 2018c).  
 
Operation är den vanligaste behandlingsformen vid bröstcancer, men den kan 
förbehandlas med exempelvis cytostatika. Efter operation utförs ofta strålbehandling för 
att minska risken för att cancerförändringar kvarstår och ett eventuellt återinsjuknande 
(Cancerfonden 2018a). Vid kirurgisk behandling utförs antingen en mastektomi eller en 
partiell mastektomi beroende på tumörens storlek. En mastektomi är ett kirurgiskt 
ingrepp där lymfkörtelvävnad i axillen och hela bröstet opereras bort. När det gäller 
partiell mastektomi tas endast den drabbade delen av bröstet bort (Ericson & Ericson 
2012, ss. 719-720). Det finns en risk för återinsjuknande efter behandlingsslut, detta kan 
ske upp till 30-40 år efter den första behandlingen (Läkemedelsboken 2017). 
 
Efter avslutad bröstcancerbehandling kan uppföljningen ske på olika sätt i olika delar av 
Sverige, dock sker ett återbesök vanligtvis efter ett år. Vid detta tillfälle utförs palpation 
av brösten samt mammografi. Här ges en möjlighet att få råd och stöttning för 
eventuella behandlingsbiverkningar (1177 Vårdguiden 2018). Det finns olika 
möjligheter att få stöd, exempelvis finns Cancerlinjen som erbjuder information och 
stöd från legitimerad vårdpersonal. Bröstcancerförbundet är en organisation som också 
erbjuder rådgivning och stöd. Förbundet har föreningar på flera ställen i Sverige, som 
erbjuder olika typer av aktiviteter för bröstcancerdrabbade kvinnor (Cancerfonden 
2018a).  
 

Sjukdomens påverkan på hälsan 
Att få ett cancerbesked och genomgå behandling kan vara påfrestande såväl för kroppen 
som för upplevelsen av välbefinnande. Känslor som ängslan och nedstämdhet är vanligt 
förekommande. Efter behandling av bröstcancer kan fysisk påverkan kvarstå. Samtidigt 
kan en avsaknad av förväntad lättnad finnas trots kroppsligt tillfrisknande, detta på 
grund av att upplevelsen av välbefinnande kan vara fortsatt påverkat (Cancerfonden 
2018b). 
 

Kroppslig hälsa 
Enligt Cancerfonden (2018a) kan personer få komplikationer till följd av 
bröstcancerbehandling. Ett exempel på en komplikation är lymfödem, vilket innebär en 
svullnad av armen. Denna svullnad orsakas av borttagande av lymfkörtlar, genom 
operation, ofta i kombination med strålbehandling då detta försvårar lymfflödet från 
armen och bröstkorgen. Ödemet kan medföra tyngdkänsla och värk. En ytterligare 
komplikation är irriterad och röd hud orsakad av strålbehandling (ibid.).  
 
Till följd av bröstcancerbehandling uppger kvinnor att de har fått fysiska besvär så som 
svullnad av extremitet, begränsad rörelseförmåga, ledsmärta och benskörhet. En annan 
påverkan är utseendeförändringar orsakad av mastektomi (Fang & Lee 2016). 
Ovanstående bekräftas i en annan studie där symptom som smärta och svullnad i arm 
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presenteras. Fortsättningsvis uppger kvinnor att aktiviteter och arbete kan vara 
problematiskt att utföra på grund av denna svullnad och minskade muskelstyrka 
(Jakobsen, Magnus, Lundgren & Reidunsdatter 2017). Försämrad minnes- och 
koncentrationsförmåga är något som kvinnor i en tidigare studie uttryckt. Vidare 
beskrivs det att kvinnor har besvär gällande den sexuella funktionen som exempelvis 
vaginal smärta, minskad sexlust och fertilitet. Trötthet i form av fatigue förekom också 
hos kvinnorna (Nolan, Frank, Gisiger-Camata & Meneses 2018). Denna trötthet 
återfanns i en annan studie där tröttheten även kopplades till värmevallningar och 
smärta, vilket påverkade sömnkvaliteten negativt och försvårade insomnandet. I samma 
studie belystes kvinnors tillkomna glömska samt deras svårigheter att koncentrera sig 
(Jakobsen et al. 2017). 
 

Upplevelse av välbefinnande 
Det framgår att kvinnor upplever att vårdpersonal fokuserar mer på de fysiska 
problemen efter bröstcancerbehandling i samband med uppföljning. Kvinnorna 
uttryckte att de inte fick någon möjlighet att berätta om deras upplevelser och känslor. 
Vårdpersonalen intresserade sig inte i hur kvinnorna hanterade tiden efter (Tompkins et 
al. 2016). En tidigare studie visar på att kvinnors upplevelse av välbefinnande är 
påverkat efter bröstcancerbehandling och kan vara det under flera års tid. Detta beskrivs 
som ett fortsatt problem efter att dessa kvinnor återgått till det vardagliga livet. Något 
som uppmärksammades var att kvinnor upplever olika rädslor. Även kvinnornas 
integritet påverkades av fysiska förändringar till följd av sjukdomsbehandlingen. Vidare 
framgick det att en förändrad livssyn erhölls av kvinnorna (Fang & Lee 2016). Att 
upplevelsen av välbefinnande påverkas efter bröstcancerbehandling styrks av Nolan et 
al. (2018). Som i tidigare studie påvisades rädslor i efterförloppet. Ångest var även 
något som förekom bland kvinnorna (ibid.).   
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Livsvärld 
Begreppet livsvärld bygger på människans unika upplevelse av verkligheten. Fokus 
ligger inte på omgivningen eller individens föreställning av världen utan istället på den 
levda världen. När människan exempelvis erfar händelser och möten är upplevelsen för 
individen unik till följd av livsvärlden (Wiklund 2003, s. 40). Livsvärlden kopplas till 
den levda kroppen eftersom det är genom kroppen vi erfar livet. Kroppen uppfattar 
omgivningen och möjliggör en självbild via de olika sinnena. Som ett resultat av detta 
påverkas livsvärlden när kroppsliga förändringar sker, exempelvis vid sjukdom. 
Människan kan därmed erhålla en förändrad självbild och erfara världen genom ett nytt 
perspektiv (Wiklund 2003, ss. 48-49).  
 

Hälsa 
Livsvärldsperspektivet kan även kopplas till människans upplevelse av hälsa. Denna är 
unik för varje individ och vid sjukdom påverkas den negativt. Trots det innebär hälsa 
inte frånvaro av sjukdom. En person kan uppleva ohälsa vid avsaknad av sjukdom, 
exempelvis på grund av stress eller nedstämdhet. Hälsa kan inte delas upp i en fysisk 
och existentiell dimension utan bör förstås som en helhet eftersom de är beroende av 
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varandra (Ekebergh 2016, ss. 28-29). Begreppet hälsa är kopplat till människans 
självbild och syn på världen.  Vårdvetenskapen beskriver människan som komplex 
vilket medför att även hälsa tolkas på likvärdigt vis. Upplevelsen av hälsa varierar för 
olika personer och kan förändras över tid. Begreppet hälsa anses vara relativ på grund 
av svårigheter att särskilja vad som är hälsa och inte (Wiklund 2003, ss. 78-79).  
 
Hälsa kan relateras till begreppen sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet kan 
beskrivas som att en person har en förmåga att ta hälsosamma och adekvata beslut. 
Vidare syftar friskhet på den fysiska hälsan och uppnås vid frånvaro av sjukdom. 
Välbefinnande grundas i individens subjektiva upplevelse och bidrar till en känsla hos 
personen. Dessa begrepp återfinns i Erikssons modell av människans hälsopositioner, se 
figur 1. Modellen beskriver individens rörelse av hälsa och delas upp fyra positioner, 
upplevd hälsa, verklig hälsa, verklig ohälsa och upplevd ohälsa. Positionerna är 
beroende av känsla av välbefinnande, känsla av illabefinnande och frånvaro eller 
närvaro av objektiva tecken på ohälsa (Wiklund 2003, ss.79-82).  

 
Figur 1. Människans hälsopositioner av Eriksson (Wiklund 2003, s. 81).  
 
Upplevelsen av hälsa kan även kopplas till välbefinnande, vilket är möjligt att uppnå när 
sjukdomen eller ohälsan är hanterbar. En harmonisk och balanserad livssituation 
möjliggör en känsla av välbefinnande, stärkt livskraft och ökad livslust. Sammanhang 
och mening har en betydelse för den upplevda hälsan och människan strävar efter att 
känna detta. Upplevelsen av dessa är individuellt och förändras över tid. Utan mening 
eller sammanhang kan människan troligtvis inte känna varken hälsa eller välbefinnande. 
När människan upplever ett förlorat sammanhang, exempelvis vid sjukdom, kan en 
känsla av ensamhet uppkomma. Till följd av ensamheten kan upplevelsen av mening 
begränsas (Ekebergh 2016, ss. 35-37). 
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PROBLEMFORMULERING 
Cancerfonden och Socialstyrelsen (2018, s. 28) skriver att 7558 kvinnor fick en 
bröstcancerdiagnos år 2016. Överlevnaden efter bröstcancerbehandling har ökat, dock 
är det vanligt att kvinnors välbefinnande är fortsatt påverkat efter behandling. Även om 
fler kvinnor blir friska efter bröstcancerbehandling finns således en risk att upplevelsen 
av hälsa och välbefinnande saknas. Det finns fler studier som fokuserar på den fysiska 
påverkan efter bröstcancerbehandling i jämförelse med studier som riktar sig mot 
upplevelsen av välbefinnande. Samtidigt finns det forskning som poängterar att kvinnor 
upplever att vårdpersonal främst fokuserar på fysiska problem och glömmer bort deras 
upplevelse av hälsa och välmående. Eftersom inte lika mycket fokus läggs på 
upplevelsen av välbefinnande är det av vikt att öka förståelsen av kvinnors upplevelse 
av hälsa efter behandling av bröstcancer. Denna förståelse hade kunnat bidra till att 
uppmärksamma och stödja dessa kvinnor.   
 
SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av hälsa hos kvinnor som genomgått 
bröstcancerbehandling.   
 
METOD 

Val av metod 
Litteraturstudien grundades i en analysmetod av kvalitativ forskning som beskrivs av 
Friberg (2017, ss.129-139). Följaktligen användes endast kvalitativa artiklar i studien. 
Anledningen till att studien baserades på denna typ av forskning berodde på intresset för 
upplevelsen. Syftet med att utföra en analys av kvalitativ forskning i studien var att öka 
förståelsen för en upplevelse samt forma en ny helhet av tidigare studier. Vid 
granskning av artiklarna användes Fribergs (2017, s.187) granskningsfrågor för 
kvalitativa studier som hjälp. Mallen tillämpades för att styrka studiernas kvalitet.  
 
Datainsamling 
Denna studies inklusionskriterier var att studiedeltagarna i de använda artiklarna skulle 
vara kvinnor över 18 år och avslutat en behandling för bröstcancer. Artiklarna skulle 
vara vetenskapligt granskade och inte äldre än tio år. Några exklusionskriterier för 
litteraturstudien fanns inte. Innan artikelsökningen genomfördes formulerades sökord 
utifrån studiens syfte för att försöka åstadkomma en specifik sökning. Den första 
databasen som användes vid sökning av artiklar var CINAHL. De sökord som ansågs 
vara mest lämpade var ”breast neoplasms”, ”psychosocial factors”, ”cancer survivors” 
och experience*.  Citattecken användes för att erhålla båda orden samt korrekt ordföljd 
av sökorden. Vidare användes asterisk med avseende på att kunna inkludera flera 
ändelser av ordet. Ovanstående sökord sammanlänkades genom nyttjandet av ordet 
AND. Till följd av artikelsökningen påträffades 417 artiklar. Med syfte att avgränsa 
sökningens resultat tillämpades olika filter. En av dessa filter begränsade artiklarnas 
ålder, då publiceringsåren tilläts vara mellan 2009-2019. Ytterligare filter applicerades 
för att hitta forskningsartiklar publicerade på engelska, dessa skulle även vara 
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vetenskapligt granskade, peer-reviewed. Avgränsningarna resulterade i 194 artiklar, se 
bilaga 1.  
 
En ny artikelsökning utfördes i databasen Medline med anledning att öka antalet 
lämpliga artiklar. Samtidigt gavs ett bredare urval av artiklar att utgå ifrån. Vid 
sökningen i Medline applicerades andra sökord för att artiklarna skulle vara relevanta 
utifrån syftet samt kunna kopplas ihop med tidigare funna artiklar. Sökord som 
användes var ”breast cancer” OR ”breast neoplasms”, experience of well being, ”cancer 
survivors”, “qualitative study” OR “qualitative research”. Vid denna sökning 
tillämpades ordet OR för att utvidga sökningsresultatet. Även här användes AND 
mellan sökorden. De avgränsningar som användes var en begräsning av publiceringsår, 
2009-2019, samt att studierna var skrivna på engelska. De övriga filtren som 
tillämpades i CINAHL är inte tillgängliga vid artikelsökning i Medline och kunde 
därmed inte appliceras.  Fortsättningsvis valdes tre artiklar till resultatet, se bilaga 1.  
 
Efter artikelsökningen lästes funna artiklars titlar. För de artiklar som ansågs vara 
relevanta och uppfyllde tidigare nämnda inklusionskriterier lästes även artiklarnas 
abstract. De artiklar som här inte ansågs besvara denna litteraturstudies syfte sållades 
bort, därefter lästes de övriga igenom till fullo. Slutligen hittades elva relevanta artiklar 
som analyserades.  
 
Dataanalys 
När lämpliga studier hade valts ut användes Fribergs (2017, ss.135-137) beskrivning 
gällande analys av kvalitativ forskning. För att erhålla en förståelse kring studiernas 
handling var det första steget att läsa igenom studierna ett flertal gånger. Extra fokus 
lades sedan på studiernas resultatdel då detta var av mest relevans. Artiklarna lästes 
igenom enskilt och det som ansågs vara av betydelse för studiens syfte markerades med 
en understrykningspenna. Därefter granskades artiklarna gemensamt. I nästa steg 
gjordes en sammanställning av studiernas resultat, se bilaga 2. Detta utfördes för att 
erhålla en överblick och underlätta analysen. Fortsättningsvis diskuterades och 
jämfördes artiklarnas resultat. De teman och subteman som återfanns i artiklarna 
jämfördes med varandra. Understrykningspennor i olika färger användes för att 
synliggöra olika teman och subteman. Som ett resultat var det möjligt att konstruera nya 
övergripande teman. Det sista steget i analysen var att utforma en beskrivning av varje 
tema och subtema. Under hela analysprocessen användes syftet som en riktlinje för att 
eftersträva ett relevant resultat utifrån studiens syfte.  
 
RESULTAT 
Utifrån analysen var det möjligt att formulera tre teman och totalt sju subteman. Dessa 
presenteras i tabellen nedan, se tabell 1. Vidare presenteras resultatet djupare i löpande 
text. 
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Tabell 1 
Upplevelse av skiftad självbild När kroppen förändras 

När synen på kroppen förändras 
När identiteten förändras 

Upplevelse av relationers påverkan på 
hälsan 

När oförståelse finns hos närstående 
När relationer förändras 

Upplevelse av att återgå till det normala När det finns en rädsla för 
återinsjuknande 
När synen på livet förändras 

 

Upplevelse av skiftad självbild 
När kroppen förändras 
Till följd av kroppsliga förändringar orsakade av bröstcancerbehandling upplevde 
kvinnor begränsningar i livet. En begränsning som beskrevs var minskad 
rörelseförmåga till följd av exempelvis borttagande av axillära lymfkörtlar, detta 
försvårade vardagliga sysslor (da Silva & dos Santos 2010). En ytterligare förändring 
var sjuklig trötthet, fatigue, som resulterade i en oförmåga att utföra aktiviteter med 
partner och/eller familj som kvinnorna tidigare kunnat delta i. Känslor som kvinnorna 
uttryckte i samband med detta var skuld och ett misslyckande med att klara av den 
tidigare familjerollen (Oktay, Bellin, Scarvalone, Appling & Helzlsouer 2011). En del 
kvinnor kunde inte längre bidra i hemmet eller på arbetsplatsen och upplevde därmed att 
de förlorade meningen med livet (Xia, Gao, Yue & Shi 2018). Vid sociala sammanhang 
upplevde kvinnor en känsla av pinsamhet som följd av minnessvårigheter orsakade av 
bröstcancerbehandling (Von Ah, Habermann, Carpenter & Schneider 2013). Vidare 
blev en konsekvens av förlorad kroppsfunktion att känslor som frustation, ilska och sorg 
framkallades. Samtidigt fanns en föreställning om att aldrig kunna återfå den tidigare 
kroppsförmågan och känna sig normal igen (Ridner, Bonner, Deng & Sinclair 2012).  
 

När synen på kroppen förändras 
Något som var vanligt förekommande bland kvinnorna efter mastektomi var en 
förändrad syn på kroppen. Att förlora en kroppsdel som brösten var för många 
smärtsamt, detta eftersom kvarstående ärrvävnad ständigt påminde om 
sjukdomsperioden. Fortsättningsvis hade brösten en förbindelse till moderskap, 
sexualitet och därmed ett starkt samband med känslan att vara feminin (da Silva & dos 
Santos 2010). Till följd av behandlingen upplevde kvinnorna att gamla osäkerheter som 
berörde kroppen förvärrades och att nya skapades. Detta påverkade deras identitet. Som 
följd av bröstcancerbehandlingens konsekvenser upplevde kvinnor att deras kropp var 
ful, stympad och vanställd vilket skapade ett hat mot den egna kroppen (Kurowecki & 
Fergus 2014). På grund av den förändrade kroppen kände kvinnorna ett behov av att 
dölja kroppen i sociala sammanhang eftersom att de ville framstå som normala. I 
samband med detta fanns en rädsla för att bli dömd, uppfattas som okvinnlig och 
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oattraktiv (Chuang, Hsu, Yin & Shu 2018). Kvinnor med lymfödem som 
behandlingskomplikation upplevde att sociala sammanhang var påfrestande på grund av 
andras reaktioner. Detta medförde att de isolerade sig och uttryckte i samband med detta 
känslor som ilska och nedstämdhet (Ridner et al. 2012). Efter en tid började vissa 
kvinnor acceptera den nya kroppen och fokusera mer på hälsans betydelse och mindre 
på utseendet (Chuang et al. 2018).  
 

När identiteten förändras 
Som följd av de kroppsliga förändringarna skiftade kvinnornas syn den på egna 
identiteten. Kvinnor uttryckte ett försämrat självförtroende och var rädda för att bli 
ensamma. Det fanns även kvinnor som inte längre kände sig kvinnliga, detta grundade 
sig i den ständiga påminnelsen av ärrvävnaden. Som ett resultat av att förlora sig själv 
och sin identitet efter sjukdomen fanns en vilja om att återfå detta (Kurowecki & Fergus 
2014). Att få en behandlingskomplikation som lymfödem upplevdes förändra 
identiteten. Det fanns en strävan om att bli och känna sig normal igen, samtidigt ville 
inte kvinnorna definieras som sjuka varken av sig själva eller andra (Ridner et al. 2012). 
Kognitiva förändringar till följd av bröstcancerbehandling förändrade kvinnornas 
upplevelse av sig själva. Detta påverkade deras självförtroende eftersom att vissa 
förmågor försämrats vilket framkallade en känsla av att känna sig dum och otillräcklig. 
De kände sig inte längre som sig själva vilket skapade en frustration (Von Ah et al. 
2013). Däremot visade en studie av Tsuchiya, Horn & Ingham (2013) att sjukdomsresan 
resulterade i att en del kvinnor upplevde sig som starka och att de hade mognat till följd 
av erfarenheten.  
 

Upplevelse av relationers påverkan på hälsan 
När oförståelse finns hos närstående 
Kvinnor upplevde att personer i deras närhet som exempelvis familj eller vänner inte 
hade förståelse för hur bröstcancerbehandlingen påverkat dem och livet efteråt (Mollica 
& Nemeth 2015; Ridner et al. 2012; Rosedale 2009; Şengün İnan & Üstün 2016; Von 
Ah et al. 2013). Under behandlingsperioden upplevde kvinnor att närstående hyste 
medlidande för dem och kontaktade dem regelbundet. Detta var något som avtog efter 
behandling då närstående inte längre uppfattade kvinnornas problem som påfrestande. 
Efter behandlingsperioden var över ansåg sig kvinnorna inte vara fria från sjukdomen, 
på grund av ständig kroppslig påminnelse. Däremot uppfattade närstående det som att 
sjukdomen var över. Denna oförståelse resulterade i en upplevelse av ensamhet och 
ångest (Rosedale 2009).  
 

När relationer förändras 
Stödet från familj och vänner efter behandling uttryckte kvinnor vara betydelsefullt. 
(Şengün İnan & Üstün 2016; Ridner et al. 2012; Xia et al. 2018). På samma sätt som att 
stöttningen var betydande för deras läkningsprocess fanns en upplevelse om att familjen 
i vissa fall satte för höga krav på kvinnan. När närstående inte var stöttande begränsades 
kvinnornas möjlighet att uttrycka sina känslor och valde då istället att dölja dem 
(Şengün İnan & Üstün 2016). Där fatigue var en behandlingskomplikation upplevde 
kvinnorna ibland att familjens stöttning resulterade i en press och därmed kände 
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kvinnorna för höga förväntningar på sig själva. Fortsättningsvis hade kvinnorna en vilja 
om att vara starka för att exempelvis skydda sina barn från sjukdomens negativa 
påverkan (Oktay et al. 2011). På grund av sjukdomsperioden kände de en skyldighet att 
vara starka för familjen, då de inte ville vara en fortsatt börda. Denna skyldighet 
upplevdes trots det egna behovet av stöttning (da Silva & dos Santos 2010). Relationen 
till andra människor upplevde kvinnorna vara sårbara samtidigt som de var av betydelse 
för upplevelsen av mening och sammanhang i livet (Rosedale 2009). Den huvudsakliga 
orsaken till en känsla av meningsfullhet beskrevs vara stöttning från familj och vänner. 
Detta frambringade känslor som lycka, hopp och styrka (Xia et al. 2018). Som ett 
resultat av stöttning upplevde kvinnorna en stärkt tillit och tacksamhet gentemot 
närstående (Tsuchiya, Horn & Ingham 2013).   
 

Upplevelse av att återgå till det normala 
När det finns en rädsla för återinsjuknande  
Hos kvinnorna fanns en rädsla för återinsjuknande (da Silva & dos Santos 2010; 
Kurowecki & Fergus 2014; Mollica & Nemeth 2015; Şengün İnan & Üstün 2016). 
Denna rädsla grundades i en känsla av ovisshet berörande överlevnad. Detta resulterade 
i ökad stress och upplevelse av förtvivlan, ilska och sorgsenhet (Şengün İnan & Üstün 
2016). Något som framgick var att kvinnorna upplevde ökad stress, oro och ångest i 
samband med uppföljningskontroller med avseende på rädslan för återinsjuknande (da 
Silva & dos Santos 2010; Kurowecki & Fergus 2014). Kvinnor uttryckte även en rädsla 
för att bli döende eftersom de inte ville förlora sin autonomi och vara en börda för 
familjen (da Silva & dos Santos 2010).  
 

När synen på livet förändras 
En förändrad livssyn till följd av bröstcancer och dess behandling var vanligt 
förekommande bland kvinnorna (Chuang et al. 2018; Şengün İnan & Üstün 2016; 
Tsuchiya, Horn & Ingham 2013). En anledning till den förändrade synen på livet var 
deras möte med rädslan för att dö. Detta eftersom de upplevde livets skörhet och hur 
livet vänds upp och ner (Tsuchiya, Horn & Ingham 2013). En del kvinnor upplevde 
däremot inte en förändrad syn på livet utan istället att de blivit mer sig själva 
(Kurowecki & Fergus 2014). Kvinnorna hade en känsla av tacksamhet för att vara vid 
liv efter behandling. Som följd av behandlingen fanns en motivation hos dem att utföra 
förändringar för att uppleva ett tillfredsställt liv (Von Ah et al. 2013). De upplevde med 
tiden en positiv syn på livet till följd av bröstcancerbehandling (Şengün İnan & Üstün 
2016). Fortsättningsvis beskrev kvinnorna en känsla av styrka och självständighet till 
följd av sjukdomsperioden (Kurowecki & Fergus 2014). Det fanns en upplevelse om en 
önskan och strävan att återigen känna mening med livet (Chuang et al. 2018; Xia et al. 
2018). Till följd av bröstcancer och dess behandling upplevde kvinnor en förstärkt 
förmåga att känna empati för andra (Rosedale 2009; Tsuchiya, Horn & Ingham 2013).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Som tidigare nämnt i bakgrunden är hälsa komplext och dess betydelse varierar mellan 
individer (Wiklund 2003, s. 79). Till följd av detta hade det varit problematiskt att 
avgränsa hälsa och därmed syftet. Samtidigt hade en avgränsning kunnat ge en djupare 
inblick och ett mer precist resultat. Eftersom begreppet hälsa är svårt att begränsa hade 
fokus istället kunnat läggas på upplevelsen av en viss del av hälsan, exempelvis ett 
specifikt hälsoproblem. Fortsättningsvis erhölls dock en bredare variation av kvinnors 
upplevelse av hälsa efter bröstcancerbehandling utifrån det valda syftet.  
 
I studien användes kvalitativa artiklar eftersom att syftet är riktat mot en upplevelse. 
Kvantitativa artiklar hade kunnat bidra till en bredare syn och ge ett än mer bredare 
perspektiv. Elva artiklar användes för att få tillräckligt med underlag att analysera och 
bygga ett resultat på. Friberg (2017, s. 134) menar att en djupare analys är möjlig 
genom ett färre antal artiklar. I och med detta användes inte fler än elva artiklar i denna 
litteraturstudie. Istället för en litteraturstudie hade en kvalitativ empirisk studie kunnat 
besvara syftet. Intervjuer hade exempelvis kunnat bidra till en utökad förståelse gällande 
kvinnor upplevelse av hälsa efter behandling av bröstcancer. 
 
För att erhålla ett bredare sökningsresultat användes två databaser, CINAHL och 
Medline. Till studien eftersöktes aktuell och lämplig information, därmed gjordes en 
begränsning av publiceringsår. Detta resulterade i att inga artiklar som var publicerade 
innan 2009 användes. Forskningen som studiens resultat baseras på är utförd i olika 
delar av världen. Ingen begränsning av geografiskt område, exempelvis till Europa, 
utfördes då antal artiklar hade blivit för få. För att säkra artiklarnas kvalitet och därmed 
denna studies resultat genomfördes en granskning utifrån Fribergs granskningsmodell 
(2017, s. 187). Studiens resultat erhölls genom att artiklarna analyserades utifrån 
Fribergs kvalitativa analysmetod (2017, ss. 135-137). På detta sätt kunde nya teman och 
subteman skapas utifrån de nyckelfynd som uppkom vid artikelgranskningen. Eftersom 
att artiklarna hade olika infallsvinklar av hälsan var det emellanåt problematiskt att 
finna och konstruera de olika temana.  
 
Dataanalysen utgick från Fribergs (2017, ss.135-137) analysmodell vilket anses vara en 
styrka, eftersom att den rekommenderades som metodlitteratur. Modellen som används 
är specifikt utformad för analys av kvalitativ forskning och beskriver tydligt 
arbetsprocessen. Under analysen har syftet för denna litteraturstudie använts som 
riktlinje för att inte avvika från det i resultatet, även detta ses som en styrka.  
 
Det fanns en medvetenhet att den tidigare erfarenheten och kunskapen hos studiens 
författare skulle kunna komma att påverka resultatet. På grund av familjemedlemmars 
upplevelse av bröstcancer fanns en förförståelse, därmed var det av betydelse att 
regelbundet diskutera resultatet under dess framväxt. Under analysens gång har ett 
neutralt förhållningssätt varit av yttersta vikt och försökts tillämpats för att undvika ett 
vinklat resultat.  
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Resultatdiskussion 
I resultatet presenterades tre teman, upplevelse av skiftad självbild, upplevelse av 
relationers påverkan på hälsan samt upplevelse av att återgå till det normala. Alla teman 
byggdes upp av subteman. Upplevelse av skiftad självbild innehöll tre subteman, när 
kroppen förändras, när synen på kroppen förändras samt när identiteten förändras. 
Upplevelse av relationers påverkan byggdes upp av subteman, när oförståelse finns hos 
närstående och när relationer förändras.  När det finns en rädsla för återinsjuknande och 
när synen på livet förändras, var subteman som återfanns under temat upplevelse av att 
återgå till det normala.  
 
I studiens resultat framgår det att kvinnor upplevde en begränsad möjlighet att kunna 
utföra vardagliga aktiviteter på grund av kroppsliga förändringar. I samband med detta 
fanns en känsla av att förlora sammanhanget till följd av att inte längre kunna leva upp 
till den tidigare familjerollen. Detta resultat kan jämföras med en studie där Powers, 
Gullifer och Shaw (2016) beskriver att det fanns en upplevelse om att kroppens förmåga 
begränsade möjligheten att återgå till ett normalt liv efter bröstcancerbehandling. 
Fortsättningsvis skapades därmed en konflikt mellan viljan och att fysiskt kunna återgå 
till det normala. Ovanstående kan kopplas till Ekeberghs teori (2016, s. 36) om att 
människan har en strävan efter att känna mening och sammanhang. Detta beskrivs vara 
individuellt och föränderligt över tid. När det finns en bristande upplevelse av mening 
och sammanhang finns det en risk för att kvinnor varken upplever välbefinnande eller 
hälsa. Till följd av sjukdom och behandling kan en avsaknad av mening och 
sammanhang finnas, dock kan detta hittas på nytt senare i livet.   
 
Wiklund (2003, s. 49) menar på att den kroppsliga uppfattningen är sammanlänkad med 
självbilden eftersom det är genom kroppen livet erfars. Vid kroppsliga förändringar 
påverkas därmed även livsvärlden och synen på sig själv. I resultatet sågs en liknande 
upplevelse då den kroppsliga förändringen påverkade identiteten på grund av nya 
osäkerheter kring kroppen. Det framgår även att det fanns en upplevelse om att förlora 
sig själv, samtidigt fanns en strävan att återfå detta. Något mer om lyfts fram i resultatet 
var att kvinnorna upplevde en generellt negativt påverkad hälsa till följd av den 
förändrade självbilden och synen på kroppen. Kvarstående kroppsliga förändringar kan 
ha en fortsatt påverkan på upplevelsen av hälsa och den egna identiteten. På samma sätt 
beskrivs detta av Ekebergh (2016, ss. 28-29) där upplevelsen av hälsa anses vara 
kopplad till den unika livsvärlden och att denna påverkas negativt vid sjukdom eller 
illabefinnande. Sammanfattningsvis finns därmed en risk att kvinnor inte upplever hälsa 
trots att de är färdigbehandlade och inte längre har en aktiv sjukdom.  
 
Ekebergh (2016, s. 36) belyser att en känsla av ensamhet begränsar upplevelsen av 
mening och därmed även hälsa. Detta sågs i resultatet där en del kvinnor hade en känsla 
av ensamhet på grund av närståendes oförståelse gällande upplevelsen av tiden efter 
behandling. Anledningen till detta var att familj och vänner såg kvinnan som frisk efter 
avslutad behandling, vilket skiljde sig från kvinnans egna upplevelse och perspektiv. 
Det här kan kopplas till Wiklund (2003, s. 49) som förklarar hur livsvärlden påverkas 
vid sjukdom, och kan resultera i en förändrad självbild. Att undanhålla sina känslor var 
något vissa kvinnor gjorde när närstående inte fanns där för dem. Då kvinnor kände att 
familj och vänner inte var närvarande, då det hade varit av betydelse, följde en 
ensamhet. Samtidigt blev det tydligt i resultatet att det fanns en upplevelse om att 
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närståendes stöttning var betydelsefull för upplevelsen av mening och sammanhang. 
Där stöttning och relationen till närstående var av vikt fanns en påverkan av hälsan hos 
vissa kvinnor. Familj och vänner kan därmed vara till hjälp för att hantera situationen 
och för upplevelsen av hälsa efter bröstcancerbehandling.  
 
I resultatet tydliggjordes att olika situationer som exempelvis uppföljningskontroller kan 
skapa stress och oro för risken att återinsjukna. Att hälsan inte endast påverkas av 
sjukdom utan även av olika tillstånd, till exempel stress beskrivs av Ekebergh (2016, ss. 
28-29). Som ett resultat av att hälsa inte innebär frånvaro av sjukdom kan kvinnornas 
välbefinnande utebli och ett eventuellt illabefinnande uppstå, till exempel på grund av 
denna stress.  
 
Det framgår i resultatet att en del kvinnor inte upplevde en förändrad livssyn, dock var 
detta vanligt förekommande. Att en förändrad livssyn fanns berodde på livets plötsliga 
förändring samt rädslan för att livet skulle ta slut. Samtidigt visar en annan studie av 
Cheng, Sit och Cheng (2017) på att kvinnor upplevde att livet återgick till det normala 
när vardagliga aktiviteter återigen kunde utföras, dock menade en del kvinnor att de 
fortfarande inte kände sig normala på grund av kroppsliga förändringarna. Detta är 
möjligt att sammanlänka med Wiklund (2003, s. 49) som poängterar att synen på livet 
skiftar till följd av den påverkan sjukdom och behandling har på livsvärlden. I resultatet 
lyftes även att kvinnors förändrade syn på livet inte nödvändigtvis var negativ. Detta 
kan kopplas till en studie av Fisher & O´Connor (2012) som poängterar att kvinnor 
upplever en personlig utveckling och förändrad livssyn. Vidare beskriver dessa 
författare att kvinnorna hade en vilja att leva i nuet och fokusera mer på familjen. 
Liknande upplevelser framgick i denna litteraturstudies resultat då kvinnorna hade en 
vilja att få uppleva mening med livet igen. För att uppnå ett tillfredsställt liv fanns en 
motivering hos kvinnorna att utföra behövliga förändringar i vardagen. Att sträva efter 
mening och sammanhang styrks av Ekebergh (2016, s. 36) som menar att detta är 
naturligt för människan för att kunna uppleva hälsa. Vidare beskrivs det att ett 
välbefinnande möjliggörs då människan känner mening och sammanhang.  
 
Studien visar på att upplevelsen av hälsa är komplex eftersom som att den är individuell 
och föränderlig. Till följd av detta är det svårt att skilja på och beskriva vad som är hälsa 
och inte. Kvinnornas erfarenheter visar på hälsans mångdimensionella karaktärer. 
Fortsättningsvis visar studiens resultat att kvinnornas upplevelse av kroppslig hälsa 
påverkar välbefinnandet och deras upplevelse av hälsa i helhet. Detta är något som 
styrks av Ekeberghs teori (2016, s. 28-29) om att hälsan bör förstås som en helhet på 
grund av de fysiska och existentiella dimensionernas beroende av varandra. Vidare är 
det möjligt att koppla resultatet till Erikssons modell gällande människans 
hälsopositioner där hälsan beskrivs utifrån friskhet, sundhet och välbefinnande 
(Wiklund 2003, ss. 79-82), se figur 1. I modellen tydliggörs hälsans komplexitet, 
rörlighet och hur den påverkas av flera dimensioner. Samtidigt kan människan uppleva 
olika tillstånd av hälsa, exempelvis kan välbefinnande upplevas trots sjukdom eller 
fysisk påverkan. Detta ses i resultatet då kvinnorna kan uppleva ett välbefinnande 
oberoende av de kroppsliga förändringarna. Samtidigt kunde kvinnorna uppleva en 
ohälsa på grund av de förändringar bröstcancerbehandlingen resulterat i. Detta kan vara 
ett exempel på hälsopositionen upplevd ohälsa, eftersom objektiva tecken på ohälsa inte 
längre upplevdes i lika hög grad samtidigt som det fanns en känsla av illabefinnande. 
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Enligt Ekebergh (2016, s. 37) möjliggörs en upplevelse av hälsa och välbefinnande när 
situationen är hanterbar. För kvinnorna i studien var detta varierande. Vad som anses 
vara hanterbart är individuellt då kvinnornas upplevelse av hälsa är unik.  
 
Liknande kroppsliga förändringar som beskrevs i bakgrunden återfanns i artiklarna som 
byggde upp denna studies resultat. Fortsättningsvis stärks det som skrevs i bakgrunden 
berörande välbefinnandet, då denna studie visade på att upplevelsen av hälsa och 
välbefinnande är fortsatt påverkat efter bröstcancerbehandling. Sammanfattningsvis har 
flera olika aspekter gällande kvinnors upplevelse av hälsa efter bröstcancerbehandling 
berörts. Därmed anser författarna bakom denna litteraturstudie att syftet är besvarat.  
 

Betydelsen för vårdandet och hållbar utveckling  
Tidigare forskning visar på att kvinnor hade en upplevelse av att vårdpersonal hade en 
bristande förståelse och att de inte gav tillräckligt med stöttning berörande deras 
välbefinnande efter bröstcancerbehandling. Vid uppföljningskontroller var kvinnors 
möjlighet att berätta om sin upplevelse begränsad eftersom vårdpersonalens fokus låg 
främst på det kroppsliga. Det fanns en känsla om att vårdpersonalen inte bjöd in till 
samtal berörande måendet, därmed vågade inte kvinnorna öppna upp sig (Tompkins et 
al. 2016). I denna studie framhävs betydelsen av stöttning hos en del kvinnor för att 
uppleva hälsa och välbefinnande. Genom stöttning kan det vara möjligt för dem att 
känna kraft och ork att återgå till vardagen och exempelvis utföra aktiviteter med 
familjen eller börja arbeta. Som ett resultat av att kvinnor kan återgå till arbetet är det 
möjligt att vårdbehovet minskar, samt behovet av sjukskrivning. Till följd av tidig 
stöttning kan risken för att kvinnor upplever illabefinnande efter bröstcancerbehandling 
minska. På så vis kan vårdbehovet minska vilket även kan bidra till en hållbar 
utveckling. Detta kan kopplas till FN:s globala mål 2030 där Regeringskansliet (2017) 
beskriver att den psykiska hälsan och välbefinnandet ska främjas.  Detta mål hade 
möjligtvis kunnat uppfyllas bland kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling 
genom förebyggande åtgärder som exempelvis stöttning av vårdpersonal. På 
Cancerfondens hemsida (2018a) står det beskrivet vart kvinnorna eller närstående kan 
vända sig för att få svar på frågor och funderingar. Vidare kan råd och stöd erhållas via 
exempelvis Bröstcancerförbundet (u.å.). Detta är något vårdpersonal skulle kunna 
hänvisa till, därmed kan kvinnor erhålla stöttning vilket kan underlätta deras 
välbefinnande. Exempel på stöttning skulle kunna vara samtal och även gruppsamtal för 
att ta del av andras tankar, känslor och upplevelser efter sjukdomsperioden.  
 
SLUTSATSER 
Denna studie har tydliggjort att hälsa är komplext samt att upplevelsen av hälsa varierar 
och är unik. Hälsa kan inte delas upp i olika delar eftersom den kroppsliga hälsan 
påverkar upplevelsen av välbefinnande och tvärtom. Den bör istället ses som en helhet 
av mångdimensionella karaktärer. Upplevelsen av hälsa efter bröstcancerbehandling är 
varierande utifrån olika erfarenheter och känslor, däremot är det möjlighet att se vissa 
likheter i deras upplevelser. Det kan exempelvis beröra upplevelsen av den förändrade 
kroppen och stöttning från närstående. Genom den ökade förståelsen som kan erhållas 
utifrån studien är det möjligt att fånga upp de kvinnor som efter bröstcancerbehandling 
inte upplever hälsa. Detta eftersom att deras upplevelse av hälsa kan belysas och 
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därefter kan råd och stöttning erbjudas i ett tidigare stadie efter behandling. Som ett 
resultat skulle risken för illabefinnande kunna minskas. Exempel på hur dessa kvinnor 
skulle kunna stöttas är genom att vårdpersonal informerar om olika stödgrupper och 
Cancerlinjen. Sammanfattningsvis skulle studien kunna bidra till ökad förståelse 
gällande kvinnors upplevelse av hälsa såväl bland vårdpersonal som närstående. Till 
följd av detta är det möjligt att upplevelsen av hälsa ökar hos de kvinnor som genomgått 
behandling av bröstcancer. 
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Y.-Y., Yin, 
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2018. 
Cancer 
Nursing. 

Staring at My 
Body: The 
Experience of 
Body 
Reconstructio
n in Breast 
Cancer Long-
term 
Survivors.   

Att erhålla en 
uppfattning av 
kvinnors 
upplevelse av 
kroppen fem år 
efter 
bröstcancerbeh
andling där 
mastektomi 
inkluderades.  

En kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
metod.  
 
Studien inkluderade 
åtta kvinnor från 
södra Taiwan. 
Studiedeltagarna 
hade genomgått en 
mastektomi för 
minst fem år sedan. 
Kvinnorna var 
mellan 41 till 59 år.  
 
Dataanalysen var av 
fenomenologisk typ 
där Colaizzis metod 
användes, för att 
erhålla teman.  

Tre olika teman 
återfanns genom 
analysen. Det första 
temat var återställandet 
av kroppsuppfattning, 
vilket involverade den 
nya 
kroppsuppfattningen 
och att kunna återgå till 
det normala livet. Det 
andra temat handlade 
om att lämna den 
objektiva synen på 
kroppen och att komma 
till insikt med att hälsan 
går före utseendet. De 
sista temat belyste den 
nya självuppfattningen, 
vilket innefattade en 
acceptans för det nya 
utseendet. 

Kurowecki
, D. & 
Fergus, 
D.F. 2014. 
Psycho-
Oncology. 

Wearing my 
heart on my 
chest: dating, 
new 
relationships, 
and the 
reconfigurati
on of self-
esteem after 
breast cancer. 

Att studera 
kvinnors 
upplevelse av 
att inleda en ny 
intim relation 
efter 
bröstcancer 
behandling. 

Studien är av 
kvalitativ typ med 
grounded theory 
som metod. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer användes 
för datainsamling. 
Totalt deltog 15 
stycken kvinnor i 
studien. Kvinnorna 
hade en 
bröstdiagnos och var 
mellan 18 och 80 år 
gamla. Dessutom 
befann sig 
kvinnorna i en ny 
heterosexuellrelation 

Studiens analys 
resulterade i tre 
huvudkategorier som i 
sin tur består av 13 
stycken 
underkategorier. Den 
första kategorin 
innefattade upplevelsen 
av att förlora och återfå 
självförtroende och 
kroppslig självsäkerhet. 
Kategorin lyfter 
förändrad 
kroppsuppfattning och 
identitet samt partners 
reaktion på 
kroppsförändringen. 
Nästa kategori lyfte 
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eller dejtade aktivt 
en man. 
 
En analys av 
grounded theory 
metod gjordes för att 
sedan resultera i tre 
huvudkategorier. 

kvinnors upplevda 
måste om att omnämna 
bröstcancer vid dejting 
samt kring oron för att 
berätta och reaktionen 
därefter. Vidare lyfts 
oron för intimitet och 
partners reaktion på 
kroppens utseende efter 
bröstcancerbehandling.  
Sista huvudkategorin 
utgick från att finna sig 
själv igen genom den 
nya relationen.  Denna 
kategori beskrev 
kvinnors upplevelse av 
kropp, sinne och 
situation utifrån 
partnerns syn på det. 

Mollica, 
M. & 
Nemeth, L. 
2015. 
Cancer 
Nursing.  

Transition 
From Patient 
to Survivor in 
African 
American 
Breast 
Cancer 
Survivors.  

Att undersöka 
afroamerikans
ka kvinnors 
upplevelse och 
förmåga att 
hantera 
övergången 
från att vara 
patient till 
bröstcanceröve
rlevare.  

Forskningen bygger 
på metoden 
grounded theory och 
är en kvalitativ 
studie.  
 
Datainsamlingen 
skedde genom 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Studiedeltagarna 
bestod av 15 stycken 
afroamerikanska 
kvinnor, som 
avslutat 
bröstcancerbehandli
ng för 6 till 18 
månader sedan. 
Kvinnorna var 
mellan 35 och 75 år.  
 
Metoden för 
dataanalys var 
grounded theory. 
Genom analysen 
skapades olika 
teman. 

Som ett resultat av 
analysen bildades fyra 
teman. Det första temat 
var hur spiritualitet och 
tro gav stöttning under 
och efter behandling. 
Andra temat lyfte 
fysiska problem 
orsakade av behandling 
och upplevelsen av 
detta. Ett annat tema var 
kvinnornas känsla av 
behov av stöttning efter 
bröstcancerbehandling. 
Sista temat belyste 
kvinnornas upplevelse 
av att de emotionella 
problemen var lika 
viktiga som de fysiska.  

Oktay, 
J.S., 

Managing the 
Impact of 

Att erhålla en 
förståelse 

En kvalitativ studie 
som bygger på data 

Studien resulterade i två 
huvudteman och två 
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Helzlsouer
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Health. 

Posttreatment 
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Breast 
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Survivors 
Share Their 
Experiences. 
 

kring hur 
kvarvarande 
fatigue 
påverkar 
kvinnor efter 
bröstcancerbeh
andling, samt 
hur kvinnorna 
hanterar 
familjelivet på 
grund av detta. 
 

som insamlats på tre 
olika sätt. Dessa var 
observationsgrupper
, djupgående 
intervjuer och 
anteckningar utifrån 
familjemöten.  
 
Studiedeltagarna 
bestod av 35 
kvinnor som 
upplevde fatigue 
efter behandling av 
bröstcancer. 
Intervjuerna skedde 
när minst tre 
månader efter den 
senaste 
behandlingen 
utförts. Medelålder 
på kvinnorna var 54 
år.  
 
Analysen av 
insamlad data 
utfördes genom 
kodning utifrån 
grounded theory, 
detta resulterade i 
teman och 
underteman.  

underteman. Det ena 
huvudtemat handlade 
om hur fatigue 
uppfattades i familjen 
och kvinnornas 
upplevelse kring detta. 
Det andra berörde 
kvinnornas oförmåga att 
utföra vardagliga 
aktiviteter. Ett av 
undertemana belyste 
kvinnornas vilja att 
skydda barnen från 
fatigue. Det andra lade 
fokus på upplevelsen av 
skuld och ilska över att 
inte kunna bidra till 
familjen på samma sätt 
som tidigare.  
 

Ridner, 
S.H., 
Bonner, 
C.M., 
Deng, J. & 
Sinclair, 
V.G. 2012. 
Cancer 
nursing.  

Voices From 
the Shadows: 
Living With 
Lymphedema
. 

Att utreda 
vilka 
upplevelser 
och känslor 
som finns hos 
bröstcancerbeh
andlade 
kvinnor med 
fokus på 
lymfödem.  

En kvalitativ studie 
som byggde på en 
datainsamling där 
deltagarna skrev ner 
sina djupaste tankar 
och känslor kring 
ämnet.  
 
Det var 39 kvinnor 
som deltog i studien. 
Dessa var mellan 21 
och 80 år. 
Studiedeltagarna 
skulle genomgått 
behandling för 
bröstcancer samt fått 
lymfödem till följd 

Fyra huvudteman växte 
fram genom analysen. 
Ett huvudtema byggdes 
upp av upplevelsen 
gällande stöttning och 
förståelse från 
vårdpersonal, familj och 
vänner. Temat lyfte 
även bristen av 
ekonomisk stöttning 
från hälso-och 
sjukvården. Ett annat 
tema var upplevelsen av 
förlust, exempelvis av 
kroppsliga förmågor, 
trygghet och relationer. 
Det näst sista temat 
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av detta.  
 
Data analyserades 
genom en 
innehållsanalys som 
resulterade i teman 
och underteman.  

berörde upplevelsen av 
att återgå till det 
normala livet. Det 
avslutande temat 
presenterade 
upplevelsen av 
värdefulla resurser.  

Rosedale, 
M. 2009. 
Oncology 
Nursing 
Forum. 

Survivor 
Loneliness of 
Women 
Following 
Breast 
Cancer.  

Att beskriva 
bröstcancerbeh
andlade 
kvinnors 
upplevelse av 
ensamhet 
minst ett år 
efter avslutad 
behandling.  

Fenomenologisk 
deskriptiv design av 
en kvalitativ studie.  
 
Kvinnor som 
avslutat sin 
behandling av 
bröstcancer för 1-18 
år sedan 
intervjuades. Det var 
13 kvinnor som 
deltog i studien. 
Kvinnorna var 
mellan 33 och 74 år. 
Intervjuerna var 
uppbyggda av öppna 
frågor.  
 
En fenomenologisk 
deskriptiv 
analysmetod 
användes för att 
undersöka 
fenomenet och hitta 
en essens.  
  

Analysen resulterade i 
sex stycken 
övergripande 
upplevelser som bildade 
en essens. Den första 
upplevelsen som 
beskrevs var växande 
medvetenhet av 
ensamhet. En annan 
upplevelse var 
ensamheten kan öka 
över tid trots 
behandlingens slut. En 
avsaknad av förståelse 
för sjukdomens 
efterförlopp hos 
anhöriga uttrycktes av 
kvinnorna. En fjärde 
upplevelse innefattade 
den felaktiga bild som 
andra människor i 
kvinnornas omgivning 
uttryckte. 
Studiedeltagarna 
upplevde efter 
behandling en känsla av 
att relationer och livet i 
sig är skört. Den sista 
upplevelsen som 
framgick i studien var 
att kvinnorna kände ett 
behov av att undanhålla 
sanningen om deras 
tillstånd.  

Şengün 
İnan, F. & 
Üstün, B. 
2016. 
Japan 
Journal of 
Nursing 

Experiences 
of Turkish 
survivors of 
breast cancer: 
Neuman 
systems 
model 

Att använda 
Neumans 
systemiska 
modell för att 
förklara 
upplevelsen av 
bröstcancer 

Kvalitativ studie 
med deskriptiv 
design utifrån 
Neumans 
systematiska modell.  
 
Studien använde 

Resultatet bestod av tre 
olika stressfaktorer, 
vilka var påverkade av 
olika variabler. En av 
stressfaktorerna var 
fysiska och psykiska 
problem som 
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Science.  perspective.  hos turkiska 
kvinnor.  

semistrukturerade 
intervjuer. 
Deltagarna var 
mellan 33 och 68 år 
som genomgått 
behandling för 
bröstcancer. Det var 
14 deltagare som 
inkluderades i 
studien. Intervjuerna 
skedde senast tre år 
och tidigast tre 
månader efter 
behandling.  
 
Analysmetoden 
studien använde var 
en deduktiv 
innehållsanalys med 
Neumans 
systematiska modell 
som teori. Genom 
denna analysmetod 
erhålls olika 
kategorier.  
 

uppkommit efter 
behandlingen. Dessa var 
kopplade till fatigue och 
smärta. En annan 
stressfaktor berörde det 
sociala livet som 
fokuserade på relationer 
och sociala 
sammanhang. Den sista 
var relaterad till 
uppföljande vården och 
upplevelsen av 
vårdpersonalens 
bemötande.  

da Silva, 
G. & dos 
Santos, 
M.A. 
2010. 
Revista 
Latino-
Americana 
de 
Enfermage
m. 

Stressors in 
Breast 
Cancer Post-
Treatment: a 
Qualitative 
Approach.  

Att identifiera 
stressorer hos 
kvinnor i 
vardagen fem 
år efter 
bröstcancer- 
diagnos.  

En kvalitativ studie i 
form av deskriptiv 
tvärsnittsdesign.   
 
Insamlad data 
bestod av 
semistrukturerade 
intervjuer med 16 
kvinnor som 
genomgått partiell 
eller total 
mastektomi, 
cytostatikabehandlin
g och/eller 
strålbehandling. 
Intervjuerna skedde 
12 till 44 månader 
efter 
behandlingsperiod. 
Kvinnorna var 
mellan 35 och 75 år.  
 

Resultatet bestod av 
fyra meningsbärande 
enheter i form av olika 
stressorer. Den första 
stressfaktorn gällde den 
kroppsliga förändringen 
efter behandling, där 
fokus låg på 
upplevelsen av att 
förlora brösten. En 
annan stressfaktor sågs 
utifrån det mentala 
tillståndet vilket berörde 
rädsla och skuld. Den 
tredje hade 
utgångspunkt från 
sociala förhållanden 
som beskrev 
upplevelsen av stöttning 
från exempelvis 
anhöriga.  Den sista 
stressfaktorn var 
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Analysen var en 
innehållsanalys av 
intervjuerna med 
målet att identifiera 
meningsbärande 
enheter.  

gällande 
arbetssituationen där 
oro kring den egna 
produktiviteten belystes.  

Tsuchiya, 
M., Horn, 
S. & 
Ingham, R. 
2013. 
Psycholog
y, Health 
& 
Medicine.  

Positive 
changes in 
Japanese 
breast cancer 
survivors: A 
qualitative 
study.  

Att undersöka 
hur positiva 
förändringar 
uppkom hos 
studiegruppen.  

Studien var av 
kvalitativ typ.  
 
Datan samlades in 
via 
semistrukturerade 
intervjuer. Tio 
kvinnor mellan 39 
och 69 år 
intervjuades.  Dessa 
hade genomgått 
bröstcancerbehandli
ng för 1,2 till 26,5 år 
sedan. 
 
Studien använde sig 
av en tematisk 
analys. Utifrån 
analysen skapades 
olika kategorier.  

Sju lika teman 
skapades. Den första var 
en förändrad inställning 
gentemot livet till följd 
av sjukdomen. Andra 
temat som presenterades 
lyfte ett förstärkt band 
till familj och vänner. 
Ett tredje tema var ökad 
uppskattning för livet. 
Ett annat tema var 
upplevelsen av den egna 
utvecklingen. Nästa 
tema visade kvinnors 
positiva syn på 
framtiden. Det sjätte 
temat lyfte fram 
kvinnornas vilja att 
uppmuntra väninnor att 
genomgå 
undersökningar av 
brösten. Det sista 
presenterade temat 
innefattade viljan om en 
hälsosammare kropp. 
Detta till följd av 
livsstilsförändringar.  

Von Ah, 
D., 
Haberman
n, B., 
Carpenter, 
J.S. & 
Schneider, 
B.L. 2013. 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing.  

Impact of 
perceived 
cognitive 
impairment 
in breast 
cancer 
survivors.  

Att utveckla 
förståelsen för 
kvinnors 
upplevelse av 
kognitiv 
försämring till 
följd av 
bröstcancerbeh
andling med 
koppling till 
det vardagliga 
livet.  

En kvalitativ studie 
med deskriptiv 
design med syfte att 
undersöka ett 
fenomen.  
 
Data samlades in via 
intervjuer med 22 
stycken kvinnor. 
Dessa var 
färdigbehandlade för 
bröstcancer sedan 
minst ett år tillbaka. 
Kvinnorna var 
mellan 40 och 74 år.  

Studien resulterade i sex 
kategorier. En av 
kategorierna 
presenterade olika typer 
av kognitiva 
förändringar och 
kvinnornas upplevelse 
av detta. Nästa kategori 
var utvecklingen av de 
kognitiva 
försämringarna och hur 
de blev märkbara vid 
behandlingsslut. En 
tredje var upplevelsen 
av hur de kognitiva 
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Studien bestod av en 
innehållsanalys. 
Genom analysen 
återfanns olika 
teman som sedan 
bildade kluster och 
kategorier.  

förändringarna 
påverkade självbilden 
och relationer. Den 
fjärde kategorin berörde 
hur de kognitiva 
förändringarna 
påverkade det dagliga 
arbetet. En annan 
kategori var hur dessa 
förändringar påverkade 
upplevelsen av 
tillfredställelse av livet. 
Den sista var hur 
vårdpersonalen gav 
kvinnorna stöttning.  

Xia, H.-Z., 
Gao, L., 
Yue, H. & 
Shi, B.-X. 
2018. 
Cancer 
Nursing.  

Exploring 
Meaning in 
the Life of 
Chinese 
Breast 
Cancer 
Survivors.  

Att undersöka 
meningen med 
livet hos 
kinesiska 
kvinnor som 
överlevt 
bröstcancer.  

En kvalitativ studie 
med grounded 
theory som design. 
 
Datainsamlingen 
skedde genom 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Studiedeltagarna 
bestod av 23 
kvinnor som 
överlevt bröstcancer 
och var mellan 34 
och 72 år. 
Intervjuerna skedde 
en månad till åtta år 
efter diagnos.  
 
Insamlad data 
analyserades genom 
öppen kodning och 
selektiv kodning. 
Som ett resultat 
skapades kategorier 
och underkategorier. 

I resultatet skapades i en 
huvudkategori som var 
tillfredställelse med 
livet. Huvudkategorin 
byggdes upp i fyra 
underkategorier. Den 
första underkategorin 
var att leva ett fridfullt 
och hälsosamt liv där 
omställningen till livet 
efter behandling 
beskrevs. Goda 
relationer till andra var 
en annan underkategori, 
fokus låg här på vikten 
av anhörigas stöd. En 
ytterligare kategori var 
att känna meningen med 
livet på nytt efter 
förändringar 
behandlingen givit. Den 
fjärde var att leva upp 
till tidigare ansvar 
exempelvis inom arbete 
och hemförhållanden.  
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