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Sammanfattning    
Under 2012 rapporterade GLOBOCAN (2012) att 1.67 miljoner kvinnor drabbats av 
bröstcancer världen över. Bröstcancer förekommer både i industriländer och 
utvecklingsländer och är den andra vanligaste cancerformen i världen. Forskning visar 
att kvinnor ofta beskriver en negativ upplevelse av livskvalitet vid bröstcancer. 
Samhället är idag mångkulturellt vilket innebär att sjuksköterskan möter kvinnor med 
olika bakgrunder och kulturer. Utifrån vad kvinnan upplever i relation till hur det 
påverkar hennes liv och livskvalitet är det av stor relevans att sjuksköterskan besitter 
kunskap om olika faktorer som kan påverka. Syftet med examensarbetet är att 
identifiera och belysa hur kvinnors upplevelse av bröstcancer påverkar kvinnans 
livskvalitet i relation till kulturell bakgrund ur ett globalt perspektiv. Examensarbetet är 
en integrerad litteraturstudie. Nio artiklar har analyserats, varav sju artiklar är 
kvalitativa och två artiklar är kvantitativa. Resultatet identifierar, belyser och 
presenterar hur  sex teman; Känslomässiga upplevelser, fysiska upplevelser, familj, 
kunskap/- kommunikation, socialt stöd samt andlighet och religion påverkar kvinnors 
livskvalitet vid bröstcancer. Kvinnornas kulturella bakgrund kan i vissa fall spegla 
upplevelsen av livskvalitet vid bröstcancer men skillnader kan även förekomma utan att 
den kulturella bakgrunden kan identifieras som betydande. En kunskap som kan 
appliceras inom sjuksköterskans yrkesprofession.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bröstcancer, Livskvalitet, Kultur, Upplevelse, Kvinnor, Hälsa, Globalt och 
inverkan. 



 
 

 
Abstract  
In 2012 GLOBOCAN (2012) reported 1.67 million women was affected of breast 
cancer. Breast cancer exist both in the more developed countries as well as in the 
developing countries and is the second most common cancerform around the world. 
There are reports from women worldwide that confirms that breast cancer generates a 
negative impact on their quality of life. Today’s society consists of many cultures and 
the nurse will meet women with different cultural backgrounds. The aim of this study 
was to identify and illustrate how women’s experience of breast cancer impacts on their 
quality of life in a relation to their cultural background in a global perspective. This 
study is an integrated literature review which consists of nine analyzed articles. Seven 
qualitative articles and two quantitative articles worldwide to identify woman’s 
experience of breast cancer in relationship to their cultural background. The result 
shows six identified themes that can present women’s experience of breast cancer. The 
themes are; Emotional experience, Physical experience, Family, Knowledge/- 
Communication, Social support, Spirituality and Religion. These themes can express the 
impact on life and quality of life of women living with breast cancer. Culture may have 
a great impact on women’s experience of quality of life and it also shows the culture 
may shape women’s experience of breast cancer which is a knowledge that can be 
applied within the nursing profession.    
 
 
 
 
 
Keywords: Breast Cancer, Quality of Life, Culture, Life Experience, Women, Health, 
Global & Impact. 
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INLEDNING 
Dagligen får kvinnor i Sverige och världen över beskedet att de drabbats av bröstcancer. 
Ett besked som ställer livet på kant, där många delar i det dagliga livet påverkas fysiskt, 
psykiskt och socialt. I dag är chansen att överleva bröstcancer stor men vägen dit består 
av påfrestande behandlingar. Kvinnans liv och livskvalitet påverkas i stor utsträckning 
och behovet av kompetent personal som besitter kunskapen att stötta kvinnan är stort. 
Bröstcancer är vanligt förekommande, en sjukdom som ligger oss kvinnor nära. Risken 
att själv kunna drabbas väckte intresset om att söka mer information kring om hur livet 
och livskvaliteten påverkas, där kulturella skillnader ur ett globalt perspektiv kanske 
kan skilja sig. Dagens samhälle innebär ökad möjlighet att lätt förflytta sig mellan 
länder. Människor väljer att emigrera och immigrera mellan länder världen runt, 
samtidigt som fler människor är på flykt från krigsdrabbade områden för att finna bättre 
förutsättningar till ett bättre liv i ett annat land. Samhället idag utgörs av en mångkultur 
där flera kulturella influenser formar människan, och däribland kvinnan. En kunskap om 
hur kvinnors liv och livskvalitet påverkas vid bröstcancer är en kunskap alla 
sjuksköterskor har användning av. Patientgruppen är stor och chansen att träffa en 
kvinna med bröstcancer inom jobbet som sjuksköterska är också stor.   
 
BAKGRUND 

Cancer, uppkomst och förekomst  
Cancer är ett samlingsnamn på omkring 200 olika cancersjukdomar, där bröstcancer är 
en. Cancer innebär en onormal celldelning vilket medför att cellerna i det drabbade 
området avgör vilken typ av cancersjukdom som uppstår. Celler med en onormal 
celldelning bildar i sin tur tumörer som ohämmat fortsätter växa om ingen behandling 
sätts in. Tumörer delas in i benigna respektive maligna tumörer och en malign tumör, 
det vill säga en elakartad tumör, kan sprida sig till andra organ i kroppen hos den 
drabbade. Det medför en ogynnsam påverkan som kan leda till att kroppens organ 
slutligen drabbats i så stor utsträckning att organen slutar fungera (Nystrand 2015). 
Bröstcancer är den andra mest förekommande cancersjukdom världen över, och rankas 
som den femte största dödsorsaken bland alla cancersjukdomar som finns. Bray, 
Dikshit, Ervik, Eser, Ferlay, Forman, Mathers, Parkin, Rebelo & Soerjomataram 
beskriver att bröstcancer är den främsta dödsorsaken hos kvinnor med cancer i 
utvecklingsländer (GLOBOCAN 2012), se Tabell 1.1. Utifrån den rapport Bray et. al. 
(GLOBOCAN 2012) sammanställt rapporterades 1.67 miljoner kvinnor världen över ha 
drabbats av bröstcancer under 2012. Inom industriländerna rankas bröstcancer som den 
näst största dödsorsaken hos cancerdrabbade, men med en större chans till överlevnad. 
De länder som inkluderas som industriländer är hela Europa, norra Amerika, Australien, 
Nya Zeeland samt Japan. Utvecklingsländer inkluderar Afrika, Asien (förutom japan), 
Latinamerika, Karibien, Melanesien, Mikronesien och Polynesien (GLOBOCAN 2012). 
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Tabell 1.1  

 
 
Enligt Anderson, Bengoa, Braun, Fitch, Groot, Ramsey, Sancho-Garnier, Tsu och Yip 
(2006) står de länder med begränsade resurser inför stora utmaningar kring att förbättra 
vård och behandling för kvinnor med bröstcancer. Ekonomiska förutsättningar anses 
vara den främst bidragande orsaken, tillsammans med bristande kunskap och outbildad 
vårdpersonal. Krig, och eller politisk inverkan anses också vara en bidragande orsak. 
Missvisande kunskap om bröstcancer från allmänheten bidrar till att kvinnor väljer bort 
att söka vård för att viss stigmatisering kan förekomma. Vidare beskrivs överbelastade 
sjukvårdssystem med minimala ekonomiska förutsättningar som en svårighet för att 
hantera och leverera en god och effektiv vård. Idag krävs tidig diagnostisering och 
behandling för att öka överlevnadschansen (Nystrand 2015). Tidig diagnostisering har 
ökat chansen för överlevnad under de senaste årtiondena med hjälp av framforskade 
behandlingsmetoder. För kvinnor som diagnostiserats i ett senare skede, riktas 
behandlingen mot att bromsa cancerutvecklingen, i hopp om att förlänga livet. Den 
vanligaste behandlingsformen är kirurgi, men både strål-, hormon och 
cellgiftsbehandling förekommer och är vanliga. Syftet med behandlingen är att 
förhindra vidare spridning och återinsjuknande (Nystrand 2015). Viss fysisk 
smärtproblematik kan uppstå under behandlingstiden hos kvinnor med bröstcancer, 
vilket påverkar kvinnans liv och livskvalitet (Addington-Hall, Clough, Fenlon, Nicholls, 
O’Callaghan  & Simmonds 2013).  
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Hälsa och livskvalitet  
I sjuksköterskans profession ingår det att arbeta med tvärprofessionellt förhållningssätt, 
utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv med hela patienten och dennes omgivning i 
fokus. Enligt Bergbom (2008, s. 53)  handlar vårdvetenskapen främst om att lindra ett 
lidande, bevara patientens liv samt hjälpa patienten återfå och bevara sin hälsa. Det 
handlar om att hjälpa till att stärka de hälsoresurser personen besitter. Hälsa handlar om 
patientens upplevelse och känsla av ett välbefinnande både vid frånvaro av sjukdom och 
vid sjukdom. Ett närbesläktat begrepp, och en annan vidareformulering av personens 
välmående kan definieras med begreppet livskvalitet. Begreppet livskvalitet definierar 
Dahlberg och Segersten (2010, ss. 62-63) som ett välbefinnande där patienten har 
förmågan att leva det liv den önskar utifrån dennes förmåga. Vidare beskrivs att det 
krävs en livslust för att tillsammans med en livskraft kunna uppleva hälsa. Begreppet 
hälsa beskriver Wiklund (2009, ss. 78-79) som ett mycket komplext begrepp vilket kan 
vara svårdefinierat då det handlar om en subjektiv upplevelse. Upplevelsen av hälsa kan 
beskrivas som en innebörd av sundhet, friskhet och ett välbefinnande. Upplevelsen  
varierar likväl över tid som hos samma person och ingår i den värld den lever i. Vidare 
förklaras hälsa och välbefinnande som ett samspel i ständig rörelse som inkluderar både 
den inre som den yttre miljön. Omgivning och miljön kring en person beskriver 
Bergbom (2008, s. 52)  som en betydande del i människans upplevelse av hälsa. 
Begreppet syftar till både den fysiska miljön kring personen och de människor som 
lever i deras närhet. Det kan också handla om den vård personen får av sin vårdgivare. 
Omgivning och miljö handlar inte enbart om den närmaste omgivningen. Det kan i 
större sammanhang handla om samhället nationellt, internationellt och globalt. Vidare 
förklarar Bergbom (2008, s. 52) begreppet nära besläktat till den kultur människan lever 
i, under vilka sociala, politisk och ekonomiska förhållanden den lever med. Kvinnor 
med bröstcancer upplever enligt Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) de fysiska 
begränsningarna som påfrestande, där hennes vardag blir påverkad. De uppger en 
känslomässig påverkan där livet och livskvaliteten påverkas i stor utsträckning. Det 
vårdvetenskapliga perspektivet där sjuksköterskan spelar en avgörande roll och som 
syftar till att hjälpa och vägleda patienten genom sin sjukdom, handlar enligt Wiklund 
(2009, s. 79) om att se till patientens upplevelser. Hur patienten uttrycker sin hälsa och, 
eller sitt lidande.  

Enligt Jakobsson-Ung och Lützen (2014, ss. 28-29) handlar sjuksköterskans 
yrkesprofession  även om att arbeta utifrån ett omvårdnadsperspektiv, vilket utgörs av 
ett arbete av såväl praktiskt utförande som ett teoretiskt ämne baserad på vetenskaplig 
teori. Den  praktiska tillämpningen utgörs av att stärka sjuksköterskan profession med 
kunskap som kan vara av betydelse i det praktiska vårdande sammanhanget. Genom att 
stäkra sjuksköterskans profession med mer kunskap kan även patienternas 
välbefinnande öka. Det minimerar i sin tur upplevelsen av ohälsa, vilket Jakobsson-Ung 
och Lützen (2014, ss. 28-29) belyser. Då patienten erhåller en ökad  kunskap skapar det 
även förutsättningar hos patienten att utföra egenvård, vilket hjälper patienten hantera 
sin livssituation. Sjuksköterskans yrkesprofession handlar även om att främja och stödja 
patientens informella nätverk, vilket involverar familj, vänner samt övriga personer som 
utgör en viss betydande funktion hos patienten. Edman och Erichsen Andersson (2014, 
s. 524) beskriver hur Florence Nightingales under artonhundratalets arbete kan utgöra 
en historisk grundsten då hon i sin tur inte enbart arbetade med att främja en patients 
hälsa. Florence Nightingales arbetade även med att förbättra patienternas levnadsvillkor, 
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vilket involverade så väl miljön kring patienten som tillgång till rent vatten och 
tillfredställande nutrition. Vidare beskriver Edman och Erichsen Andersson (2014, s. 
524) att ett hälsofrämjande arbete kan ligga till grund för en hållbar utveckling, där 
samhällets utveckling, likväl sjukvården utgör framtidens arbete för en global hållbar 
utveckling.  Genom att sjuksköterskan intar ett vårdvetenskapligt omvårdnadsperspektiv 
med patienten i fokus kan hon hjälpa patienten med dennes behov och ge det stöd 
patienten efterfrågar, vilket främjar så väl hållbar utveckling som kvinnans upplevelse 
av förbättrad hälsa och livskvalitet. Utifrån Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) 
som beskriver att livskvaliteten och livet påverkas vid bröstcancer kan sjuksköterskans 
kunskap åter vara viktig för att vägleda och hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor att 
uppnå en ökad upplevelse av hälsa och livskvalitet. 

PROBLEMFORMULERING 
Tidigare forskning visar att kvinnor med bröstcancer upplever att sjukdomen påverkar 
kroppen fysiskt och mentalt. Hur kvinnor upplever sin livskvalitet beskrivs ofta negativt 
och kvinnor upplever ofta en påfrestad livssituation med smärta och påfrestande 
behandlingar som påverkar kroppen och livskvaliteten. Upplevelsen av livskvalitet är 
subjektiv och kan därmed skilja sig mellan olika individer. Samhället är idag även 
mångkulturellt vilket innebär att sjuksköterskan möter kvinnor med olika bakgrunder 
och kulturer. Det är viktigt att sjuksköterskan intar ett öppet förhållningssätt kring 
eventuella variationer i upplevelsen. Utifrån vad kvinnan upplever i relation till hur det 
påverkar hennes liv och livskvalitet är det av stor relevans att sjuksköterskan besitter 
kunskap om olika faktorer som kan påverka. En kunskap som kan appliceras i det 
vårdande mötet med kvinnan, vilket även kan främja kvinnans upplevelse av hälsa och 
förmåga till egenvård. Det förutsätter att sjuksköterskan besitter kunskap om vilka 
faktorerna är samt hur kvinnan upplever det. För att sjuksköterskan utifrån sin bästa 
förmåga ska kunna hanterar sin roll och funktion. Vilka är de faktorer som påverkar 
kvinnors upplevelser och livskvalitet vid bröstcancer och hur kan kvinnornas kulturella 
bakgrund påverka upplevelsen?  

 
SYFTE 
Syftet med studien är att identifiera och belysa hur kvinnors upplevelse av bröstcancer 
påverkar kvinnans livskvalitet i relation till kulturell bakgrund ur ett globalt perspektiv.  

 
METOD 
Examensarbetet är en integrerad litteraturstudie med inspiration av Axelsson (2008). 
Enligt Axelsson (2008, s. 205) är litteraturstudie en bra metod att använda för att söka 
ny kunskap bland redan befintlig forskning. En integrerad litteraturstudie bygger på 
befintlig kvalitativ, kvantitativ, teoretisk och filosofisk forskning (Axelsson 2008, ss. 
204-205). Det finns redan mycket forskning kring bröstcancer vilket gör det möjligt att 
utföra en litteraturstudie. Val av metod grundar sig i att nå ett så brett resultat som 
möjligt. Mycket av den forskning som finns kring bröstcancer är kvalitativ, vilket passar 
bra till denna studie då fokus ligger på att belysa och beskriva upplevelser. För att nå en 



 

 5 

fördjupad kunskap om hur kvinnor erfar bröstcancer och vilka faktorer som påverkar 
hennes livskvalitet har utgångspunkten varit att söka kunskap utifrån befintligt 
framforskat material som är vetenskapligt förankrad. En vetenskapligt förankrad studie 
anses enligt högskoleförordningen (SFS 1995:337) utveckla och värdera studenters 
kunskap på en vetenskaplig nivå, vilket passar väl in under denna högskoleutbildning. 
Studierna har inhämtats från Nord- och Sydamerika, Europa och Asien för att få en så 
global översikt som möjligt.  
 

Datainsamling 
Urval av data har avgränsats med hjälp av inklusion- och exklusionskriterier. 
Inklusionskreterierna är kvinnor med bröstcancer i Syd- och Nordamerika, Europa och 
Asien, kvinnor i alla ålderskategorier, kvinnor med pågående behandling, kvinnor med 
avslutad behandling, ensamstående kvinnor, kvinnor med familj och studier gjorda efter 
år 2005. Kvinnorna behövde inte vara uppvuxna i det land de är bosatta i och där 
studierna har genomförts. Exklusionskriterier för studien är kvinnor i ett palliativt 
stadie, män med bröstcancer och studier som är gjorda före år 2005. 
 
Datainsamlingen har skett genom sökningar i databasen CINAHL, se tabell 3.1  
 
Tabell 3.1 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar 

Avgränsningar  

1 Breast cancer, Lived 
experience, Woman 
 

65 4 2005-2015 

2 Breast cancer, Life 
experience, Quality of 
life 

95 3 2005-2015 
Female 
English language 
UK & Ireland,  
Mexico & Central/ 
Southamerica, 
Europe, Asia 
 

3 Breast cancer, Quality 
of live, quantitative, 
woman  
 

83 1 2005-2015 

4 Quality of life, Breast 
cancer, Asian 

25 1 2005-2015 

 
Första sökningen var en pilotsökning, avgränsat från 2005 och gav en överblick av 
befintligt material. Andra sökningen gjordes med fler avgränsningar för att nå ett mer 
avgränsat sökresultat. Följande två sökningar gjordes för att inhämta mer befintlig 
forskning och för att täcka upp geografiska områden. Flera av de valda artiklarna 
framkom upprepade gånger i fler än en sökning.  
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Val av geografiskt område grundar sig i att nå en global spridning. Europa valdes på 
grund av att det är den världsdel Sverige tillhör. Nord- och Sydamerika var från början 
tänkt enbart inkludera USA, men på grund av det globala perspektivet utökades området 
till Nord- och Sydamerika. Asien valdes för att det är en världsdel som författarna till 
examensarbetet har mycket lite kunskap om.   

Analys 
Artikelanalysen har utförts med inspiration av Axelsson (2008). För att få en 
uppfattning av materialets innehåll har artiklarna lästs i genom. Enligt Axelsson (2008, 
s. 212) är det första steget i analysen. Artiklarna har granskats och betydelsefulla 
resultat har identifierats och markerats. Andra steget är enligt Axelsson (2008, s. 212) 
att sammanställa en översikt av samtliga artiklar. Artiklarna har sammanställts med 
hjälp av den mall Axelsson (2008, ss. 212-213) beskriver, se bilaga 1. Med hjälp av 
sammanställningen ges en tydlig överblick av artiklarnas syfte, metod, innehåll och 
resultat. Det tredje steget i analysen är enligt Axelsson (2008, s. 212)  att nå en ny 
helhetsbild. För att skapa en ny helhetsbild är teman och subteman viktiga att identifiera 
och strukturera upp för att skapa en bra grund inför resultatet (Axelsson 2008 s. 212).   
Utifrån de artiklar som har teman i respektive resultat, vilket utgörs av de kvalitativa 
artiklarna, har teman identifierats. De olika teman som framkommer har markerats och 
använts för att skapa de nya teman som presenteras. Det har gjorts genom att respektive 
teman från primärkällorna kategoriserats upp utefter innehållet vilket har skapat en 
tydlig överblick över vad de olika artiklarna gemensamt belyser. Utifrån den överblick 
som skapats har de därefter sammanställts till de nya huvudteman som examensarbetet 
presenterar. De kvantitativa artiklarna har inte innehållit teman. Det har i stället bidragit 
med användbar information där förekomst och skillnader har kunnat urskiljas och har 
använts vid analysen. Examensarbetet innehåller även citat i resultatdelen och valet att 
ta med citat kommer diskuteras närmare under metoddiskussionen.  
 

Etiska överväganden  
Konventionen om mänskliga rättigheter, direkt antagen av Förenta Nationernas 
Generalförsamling belyser rätten till hälsa, såväl rättigheter som frihet och där 
rättigheten inkluderar ett system för hälsa och en god hälsopolitisk. Utifrån 
konventionen om mänskliga rättigheter har World Medical Association (WMA u.å.) 
utformat Helsingforsdeklarationen, vilket genererade en rad beslut kring etiska 
ställningstaganden vid forskning som berör patienter på ett eller annat sätt. WMA 
beskriver att Helsingforsdeklarationen utgörs av etiska ställningstaganden med respekt 
för den mänskliga rättigheten och där forskaren som bedriver forskningen arbetar för 
patientens bästa utan att röja dennes identitet. Etiska kommittéer runt om i världen 
utfärdar etiskt godkännande utifrån Helsingforsdeklarationen. Forskning kring 
bröstcancer kan säkert medföra stora känslomässiga påfrestningar, vilket är viktigt att ha 
i åtanke. Etiska dilemman får inte påverka kvinnornas upplevelser eller behandling och 
därmed bör forskare arbeta utifrån ett etiskt perspektiv. En litteraturstudie behöver inte 
ett etiskt godkännande av en etisk kommitté men de artiklar som finns med i 
examensarbetet har blivit godkända av en etisk kommitté. Det utgör en trygghet kring 
samtliga informanters rättigheter, vilket även medför att de inte direkt går att knyta an 
forskningsresultatet till de deltagande kvinnornas enskilda identiteter, men väl till denna 
grupp.  
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RESULTAT 
Resultatet presenterar identifierade upplevelser av bröstcancer som påverkar kvinnors 
livskvalitet i relation till kulturell bakgrund ur ett globalt perspektiv. Med 
utgångspunkten från vilken bakgrund kvinnan har presenterar studien områden, vilka 
beskrivs som betydelsefulla och påverkar kvinnans livskvalitet. Ett resultat fördelat på 
sex huvudteman och elva subteman presenteras vilket beskriver hur kvinnor upplever 
sitt liv och de faktorer som påverkar deras livskvalitet, Se tabell 3.2. Resultatet 
presenterar hur känslomässiga upplevelser, fysiska upplevelser, familj, kunskap och 
kommunikation, socialt nätverk och andlighet och religion inverkar på kvinnors 
livskvalitet, se nedanstående tabell 3.2. Resultatet presenterar även hur kvinnorna 
hanterar sina reaktioner och upplevelser för att nå en ökad livskvalitet, vilket 
presenteras under respektive tema.  

Tabell 3.2 
 
Huvudtema Subtema 
Känslomässiga 
upplevelser.  
 

Rädsla och oro. 
Chock och acceptans. 
Sorg och förlust. 
 

Fysiska 
upplevelser. 

Förändrad kroppsbild och sexuell tillfredsställelse. 
Biverkning av behandling. 
Kost och aktivitet.  
 

Familj.  
 

Familjens roll 

Kunskap och 
kommunikation. 
 

Kommunikationens inverkan 

Socialt stöd.  
 

Socialt nätverk.  
Ansvar, arbete och finansiell påverkan. 
 

Andlighet och 
religion. 

Andligt och religiöst stöd. 

 

Känslomässiga upplevelser  
 
Kvinnor upplever flertalet känslomässiga upplevelser vid bröstcancer, vilket 
framkommer under analysprocessen. Upplevelserna påverkar flertalet aspekter av livet, 
där upplevelserna triggar varandra, vilket kan innebära en ond spiral av negativa känslor 
som har stor inverkan på kvinnors liv och livskvalitet. Upplevelserna av de 
känslomässiga reaktionerna är högst subjektiva och innebörden skiljer sig mellan 
kvinnor. Kulturell bakgrund kan ha en avgörande betydelse för hur kvinnor upplever 
samma identifierade känsla. Utifrån huvudtemat känslomässiga upplevelser har tre 
subteman identifierats; rädsla och oro, chock och acceptans, sorg och förlust.  Samtliga 
kvinnor upplevde den känslomässiga upplevelsen som smärtsamt påfrestande.  
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Rädsla och oro 
Rädsla och oro är en känsla många kvinnor beskriver sig uppleva i samband med 
bröstcancer. Kvinnan upplever en osäkerhet som kan grunda sig i en rädsla och oro, där 
rädslan och oron handlar om att kvinnan mister sin tro till att bli bättre i sin 
sjukdomsbild, eller att bröstcancern kan komma tillbaka. Kvinnan hanterar sin rädsla 
och oro genom att fokusera på nuet och be till gud för att finna styrka och inre ro (Pasci 
2015; Duomit, Huijer, Kelley, Nassar & Saghir 2010). 
 
”[…]I can only control today and our time together, that gives me strength and peace of 

mind”. 
 (Pasci 2015, s. 91) 

 
Rädsla och oro kan även uppstå då det finns en historik av bröstcancer inom familjen, 
speciellt om bröstcancern har resulterat i en tidig död (Jassim & Whitford 2014). 
Immigrerade latinska kvinnor i USA beskriver hur kulturen påverkar de känslomässiga 
upplevelserna kring bröstcancer.  För flertalet kvinnor innebär bröstcancerdiagnosen en 
rädsla för att dö, vilket grundar sig i en kulturell uppfattning, där cancern innebär en 
början på slutet av livet (Caicedo, Graves, Kreling, Lopez-Class. Mandelblatt & Perret-
Gentil 2011).  

”I told my self, I’m going to die […]”.  
 

(Caicedo et. al. 2011, s. 727) 
 
Kvinnan beskriver en osäkerhet om hur framtiden kommer att se ut och det 
framkommer hur oro ger upphov till rädsla. Oro och rädsla kan grunda sig i tanken att 
personer i kvinnans närhet ska tycka synd om henne samt att hon ska uppleva smärta. 
Kvinnorna uppger också en rädsla och oro över separationer som beskrivs handla om en 
rädsla för separation från sin familj (Doumit et. al. 2010). Rädsla och oro över hur 
närstående ska reagera på bröstcancerdiagnosen förekommer. Vissa kvinnor avstår från 
att delge information och vissa avstod helt från att berätta om sin bröstcancer för 
närstående då kvinnan var rädd att föräldrar eller barn skulle uppleva oro och känna sig 
olyckliga (Fu, Harber, Liu & Xu 2008). 
 
Kvinnor kan uppleva diagnosen som en dödsdom och att den sätter stopp för 
framtidsplaner. Oron upplevs som något som kan uppstå i relation till att känna skuld då 
cancerdiagnosen inte bara drabbar henne själv, utan även personer i hennes närhet 
(Bain, Heys, Ingram & Swinton 2011). Kvinnor i Libanon upplever skuldkänslor som 
en rädsla för hur en bröstcancerdiagnos kan drabba deras döttrar och eventuella 
barnbarn. Kvinnorna beskriver hur bröstcancer upplevs som en rädsla i förhållande till 
en genetiskt betingad sjukdom, vilket grundar sig i kvinnans kultur. Kulturellt medför 
bröstcancern en rädsla av ökad stigmatisering hos döttrarna till de cancerdrabbade 
kvinnorna. En bröstcancerdiagnos inom familjen medför negativa konsekvenser för 
kvinnans döttrar och barnbarn när det gäller bortgifte, som är en kulturell företeelse i 
Libanon. Om en kvinna får bröstcancer medför det att deras döttrar inte anses vara lika 
attraktiva, vilket kvinnorna är rädda för (Doumit et. al. 2010).  
 

“[…] Oh My God! I hope she does not develop this disease like me! […]”.  
(Doumit et. al. 2010, s. 45). 
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Chock och acceptans 
Thailändska kvinnor upplever en emotionell chock, en känsla av hopplöshet och 
förtvivlan. Chocken beskrivs grunda sig i att kvinnan upplever diagnosen som en 
dödsdom, där bröstcancer är ett livshotande tillstånd och utgör ett stort hot mot 
kvinnans existens. Kvinnorna beskriver hur de inser vikten av att finna en emotionell 
styrka för att hantera sin situation (Liamputtong & Suwankahong 2015). Dominikansk -
Amerikanska kvinnor beskriver hur bröstcancerbeskedet genererade en chockliknande 
reaktion. Tanken på att de själva kunde drabbas hade aldrig tidigare förekommit (Pasci 
2015).  

” […] I thought I was too young to get breast cancer […]”.  
 

(Pasci 2015, s. 91).   
 
Kinesiska kvinnorna beskriver hur diagnosen först upplevdes som en chock och att 
reaktionen grundade sig i att de ansåg sig ha levt ett hälsosamt liv (Fu et. al. 2008). 
Chock beskrivs även som en känsla som kan uppstå under sjukdomstiden. Libanesiska 
kvinnor beskriver hur de upplevde sin hårförlust i samband med behandlingen som en 
chockreaktion som uppstod under deras sjukdomstid. Kvinnorna beskriver hur behovet 
av information kring deras behandling hjälper dem hantera sina känslor (Doumit et. al. 
2010). Vikten av att kunna acceptera sin diagnos och situation beskrivs som betydande, 
där acceptans utvecklas till en känslomässig styrka, vilket hjälper kvinnan att orka 
fortsätta leva och kämpa sig igenom sin bröstcancer (Liamputtong et. al. 2015). Vidare 
framkommer hur kvinnornas egen reflektion över sina tankar i samband med 
bröstcancer bidrar till en insikt om hur skört livet är och att livet bör levas fullt ut. 
Reflektionen ökar kvinnans acceptans vilket hjälper henne hantera sin livssituation (Fu 
et. al. 2008). En kombination av positiv inställning, omprioritering, delaktighet och en 
ändrad livsstil beskrivs vara en viktig del som hjälper de drabbade kvinnorna att 
acceptera sin situation (Pasci 2015). 
 

Sorg och förlust 
Känsla av förlust kan ha flera implikationer. Latinska kvinnor, som immigrerat till USA, 
upplever en förlust av familj och släkt som är kvar i hemlandet. Kvinnorna beskriver 
hur de känner sig ensamma och isolerade med avsaknad av någon de kan samtala med 
(Caicedo et. al. 2011). Till skillnad från de latinska kvinnorna upplever de bahrainska 
kvinnorna en känsla av sorg i samband med diagnosen. Kvinnan definierar sorgen som 
ett resulterat av den maligna bröstcancer de fått (Jassim et. al. 2014). Kvinnor beskriver 
förlust av hår, kroppsdel och ett normalt liv som en svårt att acceptera. Hårförlust gick 
att förutsäga och kvinnorna visste i förväg att det kunde ske. Reaktionen var ändå stark 
och upplevdes påfrestande (Doumit et. al. 2010). Hårförlust, som är en biverkan på 
behandling uppges vara den mest påfrestande förlust som kvinnor upplever (de 
Almeida, de Lima Carvalho, Fernandes, Lõbo & Sawada 2014). Kvinnor beskriver 
också hur förlusten av bröst påverkar självförtroendet. En kvinna beskriver hur hon efter 
sin operation inte kunde se sig själv i spegeln utan att bli ledsen (Jassim et. al. 2014).  
 

”I had long and beautiful hair, and to see this beautiful hair falling really touched my 
heart and made me cry […] ”.  

(Jassim et. al. 2014, s. 192). 
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Fysiska upplevelser  
Majoriteten av bröstcancerdrabbade kvinnor genomgår någon form av behandling. 
Behandlingen medför många biverkningar som kan ha en negativ inverkan på 
livskvaliteten. Biverkningar i form av smärta, illamående och minskad aptit kan inverka 
negativt på det dagliga livet. För att förbättra sin hälsa och livskvalitet anpassar 
bröstcancerdrabbade kvinnor sitt sätt att leva utifrån sin egen förmåga och behov. Vad 
hälsa innebär är subjektivt och kan påverkas av kulturell bakgrund, där lokala och 
kulturella förankringar som religion och olika traditioner, ligger till grund. 
Förändringarna görs för att finna styrka i hopp om att överleva och kämpa mot 
bröstcancern. Anpassningar som till en början kan upplevas psykiskt och fysiskt 
påfrestande, men som resulterar i en förbättrad upplevd livskvalitet. Förändringarna, 
som är individuella har fokus på en förbättrad upplevelse av hälsa. Medvetna val kring 
fysisk aktivitet och kosthållning skapar en känsla av kontroll, välbehag och förbättrad 
livskvalitet. Behandling medför ofta en förändrad kroppsbild som är starkt kopplad till 
känslomässiga reaktioner som sorg och förlust. Fysiska upplevelser kan ge upphov till 
att kvinnor upplever en sämre sexuell tillfredsställelse vilket kan påverka dem psykiskt. 
Utifrån temat fysiska upplevelser har fler subteman identifierats som relaterar till hur 
kvinnan upplever sin kropp och funktion, samt hur hon enligt bästa förmåga valde 
hantera de påfrestande upplevelserna. De identifierade subteman är; förändrad 
kroppsbild och sexuell tillfredsställelse, biverkningar av behandling samt kost och 
aktivitet. 
 

Förändrad kroppsbild och sexuell tillfredställelse  
Kvinnan upplever en förändrad kroppsbild och kroppsfunktion efter att ha genomgått 
någon form av cancerbehandling, vilket påverkar kvinnans liv och livskvalité. Enligt 
Kaunonen, Kellokumpu-Lehtinen, Koivisto, Salonen och Tarkka (2010) upplever 
arbetsförande kvinnor en mer negativ förändring av kroppsbilden jämfört med en 
kvinna som inte längre arbetar. En nedsatt sexuell tillfredställelse kan också ses hos 
flertalet kvinnor, där kvinnorna beskriver att de inte upplever några problem med själva 
samlaget men att de inte upplever sig tillfredsställda. Nedsatt sexuell tillfredställelse 
beskrivs som stor, vilket medför ett lidande och en betydligt försämrad livskvalité hos 
brasilianska kvinnor (de Almeida et. al. 2014).  
 
Bahrainska kvinnor uppger också att de upplever en försämrad sexuell tillfredställelse. 
Kvinnorna beskriver hur frånvaron av sina bröst, ärr efter kirurgin och smärtan 
tillsammans med vaginal dysfunktion likt klimakteriebesvär utgör en negativ inverkan. 
Kvinnorna upplever sig okvinnliga och känner samtidigt hur de måste fortgå med en 
sexuell relation för att tillfredsställa mannen (Jassim et. al. 2014).  
 

”I have no interest in sexual intercourse but had to pretend the opposite”. 
 

(Jassim et. al. 2014, s. 193). 
 
Hur en minskad sexuell tillfredställelse upplevs skiljer sig utifrån om kvinnan genomgår 
cellgiftbehandling eller tar del av någon annan behandlingsform. Kvinnor som 
genomgår cellgiftsbehandling upplever sämre sexuell tillfredsställelse än kvinnor som 
behandlas med annan metod (Kaunonen et. al. 2010). 
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Biverkningar av behandling  
Fysiska symptom upplever kvinnan speciellt i samband med cellgiftsbehandling (Jassim 
et. al. 2014). De mest påfrestande biverkningarna är smärta, illamående, kräkningar, 
minskad aptit,  andnöd,  diarré, förstoppning och sömnbrist (de Almeida et. al. 2014). 
Bahrainska kvinnor anser att den fysiska påverkan vid behandling kraftigt påverkar 
deras dagliga aktiviteter (Jassim et. al. 2014). Det skiljer sig ifrån hur brasilianska 
kvinnor upplever biverkningar. Enligt de Almeida et. al. (2014) påverkar inte 
biverkningarna de dagliga aktiviteterna utan studien belyser att bristen på energi är det 
som påverkar kvinnan mest vilket hon upplever påfrestande och påverkar livskvaliteten.  
 
Det framkommer att många kvinnor upplever en fysisk smärta efter behandling som 
inskränker på livskvaliteten. Smärta definieras som något bara den drabbade kvinnan 
kan uppleva. Smärtan är en stark upplevelse och känslan kan inte upplevas av någon 
annan, inte heller beskrivas i ord (Bain et. al. 2011). Kvinnorna beskriver hur de börjar 
med någon form av fysisk aktivitet för att bibehålla sin fysik, samt hur de använder sig 
av den fysiska aktiviteten som en distraktion från den smärta, och det illamående de 
känner efter sina behandlingar. Vidare beskrivs hur en kvinna tvingar sig till att ta 
smärtlindrande läkemedel och tvingar sig till att äta, trots frånvaro av aptit vilket 
resulterade i illamående och kräkningar (Fu et. al. 2008).  
 

” I forced myself to take pain medication. I forced myself to eat”. 
 

(Fu et. al. 2008, s. 159). 
 

Kost och aktivitet  
Förändring och anpassning av livet anses vara en viktig del i att acceptera sin 
bröstcancerdiagnos. För att upprätthålla den fysiska kroppen och dess funktioner 
anpassar kvinnor sin kost och börjar delta i någon form av fysisk aktivitet. Fysisk 
aktivitet ökar kvinnans förmåga att hantera sin livssituation och på så sätt förbättra 
upplevelsen av hälsa (Liamputtong et. al. 2015). Kinesiska kvinnor uppger att den 
fysiska aktivitet de utför är en lättare form av träning, dans, promenad och Tai Chi (Fu 
et. al. 2008). Thailändska kvinnor med bröstcancer upplever att de måste ta hand om sin 
redan svaga kropp och fokuserar på att leva hälsosamt, äta rätt, börja träna och anpassa 
vardagen för att lättare hantera sin situation. Fokus läggs på att konsumera lokalt 
producerad mat för att undvika giftiga ämnen i hopp om att motverka en försämrad 
cancersjukdom. 
 

”I would not buy vegetables or fruits from market as they use a lot of pesticides and 
chemicals. If I don’t have any vegies at home, I can get them from my relatives […]”. 

 
(Liamputtong et. al. 2015, s. 266). 

 
Kvinnorna uppgav också att de använde sig av alternativ medicinering som ett 
komplement till sin behandling. Traditionella uppfattningar om vilken mat som anses 
bra att äta resulterade i att vissa kvinnor valde bort att äta den mat som sjukhuset erbjöd, 
för att i stället låta de anhöriga ta med mat (Liamputtong et. al. 2015). 
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Familj  
Familjen lever ofta nära inpå kvinnan som drabbats av bröstcancer. När situationen 
förändras påverkas hela familjen, och inte minst kvinnan. Familjen kan inverka positivt 
men även negativt på kvinnans livskvalitet. Kvinnor upplever under sjukdomstiden en 
mängd olika reaktioner som i sin tur även kommer att påverka familjen. Beroende på 
om kvinnans och familjens reaktioner överensstämmer med varandra utvecklas antingen 
en positiv eller negativ upplevelse för den drabbade kvinnan. Familjen kan fungera som 
ett betydelsefullt stöd eller så utgör familjen ett stressmoment med negativ påverkan på 
kvinnans livskvalitet. Utifrån huvudtemat familj kunde subtemat familjens roll 
identifieras. 
 

Familjens roll  
Kvinnor beskriver hur relationer är en viktig aspekt när det gäller att finna styrkan att 
kämpa mot bröstcancern. Familjen, speciellt barn och make, har en positiv inverkan då 
de representerar något att leva för (Bain et. al 2011). Dominikansk-Amerikanska 
kvinnor uppger hur de lever för sina barn. Barnen symboliserar en mening att fortsätta 
den smärtsamma behandlingen då de finner det svårt att acceptera tanken på att 
försvinna ur sina barns liv. 
 

” […] I can’t leave them! They are my reason for living […]”.  
 

(Pasci 2015, s. 91). 
 
Kvinnorna fokuserar på att umgås med sina barn, då barnen inger en känsla av kärlek. 
Kvinnan uppger en önskan om att låta barnen bli mer delaktiga i deras behandling 
(Pasci 2015). Stöttning från familj har visat sig vara en signifikant faktor som påverkar 
bröstcancerdrabbade kvinnors livskvalitet (Caicedo et. al. 2011). Familjen kan även 
fylla en funktion där bröstcancerdrabbade kvinnor inser hur viktiga de är för andra 
människor, familjen får dem att inse sitt värde (Bain et. al. 2011).  
 

” I think I’ve realised how important I am to a lot of people and how much support I 
have from so many sources, how important I am […]”. 

 
(Bain et. al. 2011, s. 647). 

 
Familjen kan även ha en negativ inverkan på kvinnans livskvalitet utifrån ett 
känslomässigt perspektiv. Kinesiska kvinnor upplever hur släkt och familj kan ha en 
förutfattad mening om vad bröstcancer innebär. Kvinnor upplever att familjen redan 
tagit för givet att bröstcancer är lika med döden. De beskriver även hur de på grund av 
skamkänslor avstår från att berätta för familj och närstående om diagnosen för att inte 
belasta närstående mer än nödvändigt (Fu et. al. 2008).  
 
”I did not even let my husband know about it. I was afraid to scare him and cause heart 

attack to him”. 
(Fu et. al. 2008, s. 159). 
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Till skillnad från de kinesiska kvinnorna som uppger att de avstår från att berätta om sin 
cancer beskriver en latinsk kvinna hur hennes make i sin tur inte ville att hon skulle 
berätta något för barn och vänner. Kvinnan beskrev upplevelsen som en press, vilket 
fick henne att må dåligt (Caicedo et. al. 2008). Beskedet att kvinnan drabbats av 
bröstcancer resulterar i flertalet reaktioner hos omgivningen. Ibland upplever kvinnor att 
de tvingas minimera en reaktion för att inte situationen skall kollapsa helt. Reaktioner 
från omgivningen visar sig kunna vara större än den reaktion kvinnan genomgår (Jassim 
et. al. 2014). Familjens negativa inverkan kan även bero på  deras inställning till 
sjukdomen som baseras på bristande kunskap. Familj och släkt kan dra förhastade 
slutsatser utifrån en okunskap kring bröstcancer, vilket kan påverka kvinnan negativt. 
Kvinnorna uppger att de fokuserade på att tänka optimistiskt för att inte låta den 
negativa påverkan ta över, som en del i att hantera den negativa upplevelsen (Fu et. al. 
2008).  
 

Kunskap och kommunikation  
Kunskap och kommunikation är viktigt för hur upplevelsen av bröstcancer kommer att 
utvecklas. Kommunikation ligger till grund för kunskap vilket hjälper kvinnor att förstå 
sin sjukdom. Kommunikation förekommer på många olika plan, med sjukvård, familj 
och vänner. Bröstcancer är många gånger en behandlingsbar sjukdom vilket innebär att 
de flesta kvinnor kommer att genomgå någon form av behandling. För att aktivt kunna 
ta del i behandlingen av sin bröstcancer, så som behandlingsmetoder och kunna vara 
delaktig i beslut, krävs kunskap. Kunskap och kommunikation är centralt för kvinnans 
relation till omgivningen, vilket kan ha stor betydelse i det sociala sammanhanget. 
Kvinnorna använder kunskapen om kommunikationens betydelse som en del i att 
hantera sina liv och föra sin livssituation i en positiv riktning. 
 

Kommunikationens inverkan 
Kvinnor beskriver en osäkerhet på grund av dålig kunskap om bröstcancer. Vikten att få 
information angående bröstcancer och behandling samt känna sig delaktig upplevs 
viktig då det är en del i att gå vidare och acceptera situationen. För att kunna vara 
delaktiga och fatta beslut är kvinnan tvungen att aktivt inhämta information. För att nå 
en ökad kunskap om sin sjukdom och behandling beskriver kvinnor hur de var tvungna 
att ställa frågor samt lita på de råd som sjuksköterskan och doktorerna gav (Fu et. al. 
2008).   
 
Kvinnor som upplever en trygghet i relationen till vården har lättare att hantera sin 
situation. För att få kunskap krävs kommunikation (Pasci 2015). Latinska kvinnor i 
USA upplever en språkbarriär mellan dem själva och sjukvården, vilket påverkar 
relationen till sjukvårdspersonalen, beslut om behandling och uppföljning. Kvinnorna 
upplevde även svårigheter med att göra sig förstådda, vilket resulterade i försenade 
behandlingar och uppföljningar (Caicedo et. al. 2011).   
 

” […] That was my big issue, not being able to communicate exactly and not knowing 
how to express myself […]”. 

 
(Caicedo et. al. 2011, s.730).   
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Kvinnor beskriver vikten att få kontakt med andra kvinnor som upplevt bröstcancer för 
att få en realistisk bild av innebörden och att inse att det är en behandlingsbar sjukdom 
för att kunna acceptera sin situation (Caicedo et. al. 2011). Möjligheten att få delge sina 
egna upplevelser till andra kvinnor som går igenom samma sak anses vara värdefullt 
hos vissa kvinnor (Liamputtong et. al. 2015). Vissa anser att det är positivt att få 
kommunicera med andra kvinnor som upplevt bröstcancer, då det hjälper dem att 
förbereda sig för behandlingar och dess biverkningar. Det finns även kvinnor som inte 
upplever att det är positivt att kommunicera med andra bröstcancerdrabbade kvinnor, då 
de befarar en tendens att överdriva som istället utgör en källa för oro och stress (Jassim 
et. al. 2015). Kvinnor upplevde sig negativt påverkade av andra kvinnors berättelser 
vilket fick dem att tvivla på sin egen behandling (Fu et. al. 2008).   
 

Socialt stöd  
Det framkommer att många kvinnor uppskattar möjligheten och känslan av att känna ett 
socialt stöd från familj, vänner, bekanta, kollegor och kyrkan. Bröstcancerdrabbade 
kvinnor behöver ett bra socialt stöd i samband med tuffa behandlingar. Kvinnorna 
använder det sociala nätverket som en del i att hantera sina känslor för att finna en 
mening med livet och hjälpa dem hantera sin livssituation. Sociala nätverk kan fungera 
som ett emotionellt stöd vilket ökar upplevelsen av livskvalitet. Utifrån det identifierade 
huvudtemat socialt stöd kunde subteman som; socialt nätverk, ansvar, arbete och 
finansiell påverkan identifieras. 
 

Socialt nätverk  
Sociala nätverk påverkar kvinnornas liv och livskvalitet (Caicedo et. al. 2011). Kyrkan 
har en avgörande och betydande roll i kvinnornas liv och fungerar som att socialt stöd. 
Kyrkan fungerar som ett stöd, där kvinnorna genom sin tro till gud kan återfå styrkan att 
hantera sitt liv och förbättra sin livskvalitet (Pasci 2015).   
 
 
Betydelsen av socialt nätverk kan upplevas olika. Immigrerade latinska kvinnor i USA 
upplever en känslomässig isolering efter sitt cancerbesked, där en av kvinnorna 
beskriver det svårt att hantera den öppenhet som finns i deras egen kultur men inte i det 
nya landet. En kultur där kvinnan delger sina tankar och känslor, men som upphävts då 
de immigrerat och inte längre har så många i sin närhet som de känner de kan samtala 
med. Kvinnan  isolerade sig i sociala sammanhang och uppgav känna sig mindre 
lycklig. 
 

”It’s terrible in this country because you don’t have anybody”. 
 

(Caicedo et. al. 2011, s. 728). 
 
Det framkommer att de har svårigheter att samtala om bröstcancern. Vissa immigrerade 
latinska kvinnor uppger dock motsatt känsla, där de uttrycker hur bröstcancern i stället 
ökade upplevelsen av stöd från omgivningen, däribland från vänner och arbetet. 
Kvinnorna upplever sig bli bättre bemötta med en större respekt och försiktighet från sin 
omgivning (Caicedo et. al. 2011).  
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Ansvar, arbete och finansiell påverkan  
Många kvinnor och familjer upplever en stor finansiell börda, där en kostsam 
behandling och förlorad inkomst upplevs påfrestande (Almedia et. al. 2014). Kvinnor 
upplever ett behov av att förhålla sig ansvarsfulla inom arbetslivet. Arbetsförande 
kvinnor sjukskrev sig och vidareförmedlade arbetsuppgifter till kolleger. Kvinnor 
beskriver ett stort stöd från sin chef., där kvinnan fick godkänd ledighet vilket medförde 
att hon kunde släppa tankarna på jobbet och i stället fokusera på behandlingen. Kvinnor  
beskriver hur de tidigare haft rollen som den ekonomiskt ansvariga i hushållet. I 
samband med bröstcancerdiagnosen blev kvinnorna tvungna att överlåta ekonomin till 
maken. Han som i sin tur aldrig tidigare haft insikt om hur ekonomin såg ut, vilket han 
nu fick. Detta upplever kvinnorna som ytterligare ett steg mot att vara ansvarsfulla (Fu 
et. al. 2008).  
 

Andlighet och religion  
Många kvinnor söker sig till någon form av religiös, andlig eller spirituell tillhörighet 
för att finna styrka. Det behöver inte endast handla om en relation till en Gud som visar 
sig betydelsefull. Oavsett vilken form av stöd de känner så upplevs det stärka kvinnan 
och öka positivt tänkande vilket medför att de orkar hantera de påfrestningar 
bröstcancer innebär. Kvinnorna använder andlighet och religion för att stärka sin 
livskvalitet. Utifrån huvudtemat andlighet och religion kunde subteman identifieras; 
andligt och religiöst stöd.  
 

Andligt och religiöst stöd  
Många kvinnor uppger att de lägger sin tilltro till något andligt. Många kvinnor uppger 
att de tror på Gud, vilket ger dom ett hopp och en styrka genom livet. Det framkommer 
dock att de stöd kvinnorna känner i sin relation med Gud inte alla gånger infaller direkt 
vid cancerbeskedet. En kvinna beskriver upplevelsen vid cancerbeskedet som en stor 
kris som fick henne att tvivla på tron till Gud, då hon upplevde sig sårad (Caicedo et. al. 
2011). Den religiösa aspekten ansågs inte kunna bota bröstcancern men gav kvinnorna 
emotionellt stöd. Stödet upplevs hjälpa kvinnorna att hantera sina liv vilket indirekt 
påverkade livskvaliteten positivt. Kvinnor upplever meditation som ett stöd, som 
stöttade kvinnan i det känslomässiga kaos de beskriver sig uppleva.  
 

” Meditations can relieve my worries a lot. I do this every day as it helps to reduce 
some fears and I can live longer […]”. 

 
(Liamputtong et. al. 2015, s. 268). 

 
Vidare beskriver vissa kvinnor att de, om behandlingen tillät, kunde besöka olika 
tempel. Kvinnorna upplevde en glädje och känsla av lättnad vilket har en avgörande och 
betydande funktion i kvinnornas liv och upplevelsen av livskvalitet. Vissa kvinnor 
konverterade även till att bli nunnor (Liamputtong et. al. 2015). Bön fyller också en 
funktion som kan hjälpa kvinnorna i sin behandling. En kvinna beskriver hur 
avkopplande hon upplevde det var att kunna be, vilket hon definierade som god 
livskvalitet (Caicedo et. al. 2011). Tron till Gud stärker kvinnorna i att upprätthålla den 
positiva känslan som medför att deras liv och livskvalité inte rasar samman (Pasci 
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2015). Relationen och tron till Gud beskrivs bli starkare. Troende kvinnor uppger att de 
upplever Gud som ett socialt stöd, medan de icke troende kvinnorna beskrives utveckla 
en starkare relation till sin omgivning. Kvinnorna uppger då att det är personerna i deras 
närhet som fungerar som ett socialt stöd (Bain et. al. 2011). Tron till gud hjälper 
kvinnorna att känna en positiv känsla av att efterlämna ett arv till sina barn (Pasci 
2015).  Troende kvinnor anser inte att Gud orsakat bröstcancern, de uppger att de lättare 
kunde se sin sjukdom ur ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet bidrog till att 
kvinnorna upplevde livet mer hanterbart. Vidare beskriver kvinnor hur bröstcancern 
medför ett avbrott i livet, där drömmar och framtidsplaner och tankar om döden uppstår. 
Drömmar, framtidsplaner och tankar om döden beskriver kvinnorna öppna 
medvetandet, där de utvecklar en insikt om hur livet ser ut. Kvinnorna uppge att om de 
inte tror på Gud, så tror de på sina medmänniskor, där människans barmhärtighet till 
sina medmänniskor fungerar som en symbol.  
 
” […] We will help each other and we do care about each other in a more meaningful 

way than just looking after each other when we’re well”. 
 

(Bain et. al.  2011, s. 647). 
 
Genom att vända sig inåt reflekterar kvinnan över sin livssituation, vilka känslor hon 
upplever och hur hon på bästa sätt kan finna användbara strategier för att hantera sitt liv. 
När kvinnan funnit en insikt i hur hon upplever sin sjukdom används insikten för att 
reflektera över sin omgivning. Kvinnorna börjar inse betydelsen av bra relationer, vilket 
hon upplever fungera ”läkande”. Kvinnorna beskriver även hur de hanterar sin 
livssituation genom att vända sig uppåt, vilket innebär en andlig eller religiös relation 
som hjälper kvinnan finna meningen med livet (Bain et. al.  2011). 
 
DISKUSSION 
Examensarbetets diskussionsavsnitt består av två delar. Första delen utgörs av en 
metoddiskussion där vi diskuterar examensarbetes styrkor respektive svagheter.  Andra  
delen är en resultatdiskussion där vi för en diskussion kring examensarbetets resultat 
samt relaterar till annan forskning och diskuterar hur resultatet kan appliceras i vården 
tillsammans med en hållbar utveckling. 
 

Metoddiskussion  
Examensarbetet är en integrerad litteraturstudie vars metod och uppbyggnad har 
inspirerats av Axelsson (2008). Syftet med examensarbetet var att identifiera och belysa 
hur kvinnors upplevelse av bröstcancer påverkar kvinnans livskvalitet i relation till 
kulturell bakgrund ur ett globalt perspektiv. I början funderade vi över om ett globalt 
perspektiv skulle bli för omfattande utifrån den tidsbegränsning som rådde. För att 
belysa det kulturella ansåg vi dock att ett globalt perspektiv krävdes. Tidsbegränsningen 
för examensarbetet innebar att vi begränsade oss till Europa, Asien, Nord- och 
Sydamerika, samt att vi inte inkluderade alla kvinnogrupper inom de valda geografiska 
områdena. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie under en längre 
tidsperiod, vilket skulle medföra möjligheten att inkludera hela världen samt fler 
kvinnogrupper. Utifrån ett globalt perspektiv där hela världen och fler kvinnogrupper 
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inkluderas skulle resultatet bli mer tillförlitligt. Val av metod grundar sig i att 
bröstcancer är ett fenomen som det redan finns mycket forskning kring. Genom att göra 
en litteraturstudie kan redan befintlig forskning bidra till större kunskap kring 
bröstcancer. Enligt Axelsson (2008, s. 205) anses en litteraturstudie vara till hjälp för att 
stärka den evidensbaserade vården, vilket vilar på en vetenskaplig grund.  En 
litteraturstudie utgörs enligt Axelsson (2008, ss. 203-204) av information inhämtad från 
primärkällor där forskningsresultatet kommer ifrån personen som utfört studien. Vidare 
menar Axelsson (2008, s. 203-204) att litteraturstudiens resultat anses som en  
sekundärkälla. Examensarbetets resultat är enbart baserat på primärkällor vilket är en 
styrka. Däremot blir resultatet i examensarbetet en sekundärkälla vilket anses vara en 
sämre informationskälla än primärkällor. Vi har valt att inkludera citat i examensarbetets 
resultatdel. Citat anses inte vara ett helt resultat av en studie och skall därför inte ligga 
till grund för ett resultat i en litteraturstudie (Axelsson 2008, ss. 215-216). Citat anses 
vara en primärkälla och inte ett analyserat material som resultatdelen i examensarbetet 
ska bestå av. Examensarbetets resultat bygger inte på respektive citat då det endast 
spelar en kvinnas upplevelse och inte ett helt resultat. Vi har dock valt att inkludera citat 
för att förstärka innebörden i resultatet samt att göra texten mer levande. Citaten har en 
förtydligande funktion och är relevanta i sammanhanget till det vi analyserat, 
identifierat och belyst under respektive tema. 
 
Samtliga artiklar som använts i examensarbetets resultat har sökts via databasen 
CHINAL. Sökningar gjordes även i PubMed vilket inte genererade i några användbara 
artiklar. Vi fann inga artiklar som speglade det fenomen vi ville belysa och identifiera 
vilket medför att vi endast inkluderat  artiklar från en databas. Examensarbetets resultat 
innehåller nio artiklar,  sju kvalitativa och två kvantitativa. Flertalet artiklar är 
kvalitativa eftersom att vi var ute efter en beskriven upplevelse. Några kvantitativa 
artiklar har inkluderats där vi ansett att resultatet har bidragit med information till vårat 
resultat.  Enligt Axelsson (2008, s. 204) ska  artiklar som inkluderas i en litteraturstudies 
resultat kvalitetsgranskas för att säkerställa studiens relevans och tillförlitlighet. De 
artiklar som använts i examensarbetets resultat har granskats med hjälp av den mall som 
beskrivs av Axelsson (2008, ss. 212-213). Materialets innehåll har speglat det fenomen 
vi haft som syfte att identifiera och belysa. Samtliga kvalitativa artiklar har belyst 
upplevelsen och livskvaliteten vid bröstcancer. Studierna har varit utförda på olika 
kvinnogrupper, vi har dock inte använt flertalet artiklar om respektive kvinnogrupp och 
resultatet är därför inte är tillräckligt för att beakta som en absolut sanning. Vi anser 
dock att examensarbetets resultat har en tillräcklig bredd för att kunna identifiera 
betydande faktorer i relation till kulturell bakgrund. Kvalitativa artiklar innehåller 
mycket information och nio artiklar var så mycket vi ansåg att vi kunde hantera för att 
få ett tillförlitligt resultat. Inkluderade kvantitativa artiklar innehåller ingen beskrivande 
information kring upplevelsen. Däremot innehåller de inkluderade artiklarna 
information om hur vanligt förekommande de identifierade fenomenen är vid 
bröstcancer. Vi anser att det stärker resultatet då vi har tagit del av både upplevelsen och 
hur vanligt förekommande fenomenen är. Inklusions och exklusionskriterier skapades 
för att avgränsa och specificera den grupp av individer vi ville studera. Vi exkluderade 
män med bröstcancer då bröstcancer fortfarande är starkt sammankopplat med kvinnan. 
Att studera både män och kvinnor skulle innebära en för omfattande grupp individer, 
därmed valde vi att enbart inkludera kvinnor. Vi exkluderade även kvinnor som befann 
sig i ett palliativt stadie då vi ansåg att det är ett  område som kräver sin egen studie.  
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Resultatdiskussion  
Vi har i examensarbetet funnit att livskvaliteten påverkas hos kvinnor med bröstcancer. 
Olika faktorer samt faktorernas inverkan på livskvaliteten har identifierats. Vilka 
faktorerna är och hur de inverkar på livskvaliteten kan skilja sig. Kvinnornas kulturella 
bakgrund kan i vissa fall spegla upplevelsen av livskvalitet vid bröstcancer men 
skillnader kan även förekomma utan att den kulturella bakgrunden identifierats som 
betydande. 
 
Resultatet visar en kulturell skillnad i hur kvinnor med bröstcancer kan erfara 
känslomässiga upplevelser. De känslomässiga upplevelserna står inte enbart i relation 
till rädsla, oro, chock, acceptans, sorg och förlust. Känslomässiga upplevelser kan även 
ses under de fysiska upplevelserna, likväl inom familjens roll, kunskap, 
kommunikation, socialt stöd samt inom andlighet och religion. Innebörden av de 
känslomässiga upplevelserna kan ha olika betydelser för kvinnor, vilket kan definieras 
utifrån ett kulturellt perspektiv. Hos immigrerade latinska kvinnor i USA utgör den 
kulturella bakgrunden en grund där bröstcancer uppfattas vara början på livets slut, 
vilket genererade en känsla av rädsla. Jämfört med Libanesiska kvinnorna ser vi att 
upplevelsen av rädsla skiljer sig. Libanesiska kvinnor upplever en stor rädsla och skuld 
inför att döttrarna i sin tur ska drabbas. Vi ser hur kulturen avspeglar hur kvinnor bildar 
sig en uppfattning om vad bröstcancer innebär då den kulturella influensen hos 
libanesiska kvinnor grundar sig i en vanligt förekommande kulturell företeelse som 
handlar om bortgifte och genererar negativa känslor. På liknande sätt kan även känslan 
av sorg och förlust definieras utifrån ett kulturellt perspektiv. Sorg och förlust beskrivs 
av kvinnor i form av en förlust av normalt liv, hår och kroppsdel. Immigrerade latinska 
kvinnor i USA beskriver sorg och förlust som något de relaterar till saknaden av 
familjen som kan befinna sig i hemlandet. Familjens roll i latinska kvinnors liv beskrivs 
vidare som en kulturellt betingad del. Kvinnors kulturella bakgrund kan skilja sig från 
den kultur kvinnan lever i nu, vilket kan upplevas påfrestande. Ashing-Giwa, Kagawa-
Singer och Padilla (2010) beskriver kulturen som en grundläggande komponent vars 
funktion är att forma människans liv och välbefinnande, vilket ger livet en mening och 
skapar ett sammanhang. Vidare beskriver Bergbom (2008, s. 52)  omgivningen som 
betydande för upplevelsen av hälsa. Utifrån det resonemang Ashing-Giwa et. al. (2010) 
och Bergbom (2008, s. 52) för, samt vårt resultat kan vi se att kulturen är grundläggande 
för hur människan finner sig i sitt sammanhang. Kultur och omgivning är starkt 
sammankopplade vilket kan ligga till grund för hur kvinnor upplever de känslomässiga 
reaktionerna.  
 
Vi har även funnit att fysiska upplevelser uppstår i samband med behandling, vilket 
inverkar negativt på kvinnors livskvalitet. Kvinnor upplever flertalet biverkningar i 
samband med behandling, vilket resulterar i att kvinnorna anpassar sina liv för att lättare 
hantera sin situation. Kvinnor ändrar kostvanor och engagerar sig i fysiska aktiviteter 
som en del i att hanterar sitt lidande. Kinesiska och thailändska kvinnor ändrade sina 
kostvanor samt började med någon form av fysisk aktivitet, vilket medförde att 
kvinnorna lättare kunde hantera sin situation och förbättra upplevelsen av hälsa. 
Ackerman, Bulmer Fedric och Howell (2012) belyser hur fysisk aktivitet har en positiv 
inverkan på upplevelsen av hälsa vid bröstcancer där kvinnor beskriver att fysisk 
aktivitet kan hjälpa dem att gå vidare i sin sjukdom. Forskningsresultatet Ackerman et. 
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al. (2012) presenterar stödjer examensarbetets resultat gällande kvinnors upplevelse av 
att fysisk aktivitet är en viktig komponent i upplevelsen av hälsa.  
 
Examensarbetet presenterar att kvinnor upplevde en förändrad kroppsbild, vilket även 
kan kopplas samman med en negativ inverkan på sexuell tillfredsställelse. Här kan inte 
kvinnans kulturella bakgrund ses som en avgörande faktor då vi inte har identifierat en 
kulturell skillnad. Möjligtvis kan den kulturella bakgrunden påverka kvinnors 
upplevelse av att känna sig tvingade att fortsätta den intima relationen för att 
tillfredsställa mannens sexuella behov. Det framkommer tydligt att kroppsliga 
förändringar påverkar kvinnan på flera plan, där inte bara biverkningar påverkar 
kvinnan. Upplevelsen av hur kvinnans kroppsbild förändras under behandlingstiden är 
stark då kroppen både upplevs annorlunda och ser annorlunda ut. Behandlingen kan 
sätta ärr på både kvinnans psyke och fysiskt levda kropp. Kvinnans självförtroende kan 
även påverkas, vilket märkbart inverkar negativt på kvinnans intima relation med 
mannen. Kvinnor upplever sig okvinnliga och förmågan att känna en samhörighet 
tillsammans med mannen i intima relationer påverkas negativt. Vidare framkommer 
även att kvinnor som genomgår cellgiftsbehandling kan påverkas i större utsträckning 
än kvinnor som erhåller annan form av behandling. Jeon, Kim och Lee (2015) bekräftar 
genom sin forskning att sexuella relationer kan påverkas samt att kvinnor som 
genomgår cellgiftsbehandling påverkas i större grad. Hälsa handlar enligt Bergbom 
(2008, s. 53) om ett välbefinnande. Vi kan tydligt se att välbefinnandet påverkas vid 
upplevelsen av en förändrad kroppsbild samt vid intima relationer vilket i sin tur kan 
påverka kvinnans upplevelse av hälsa.  
 
Examensarbetets resultat har även identifierat familjen som en signifikant faktor för 
bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av livskvalitet. Familjen kan påverka kvinnors 
livskvalitet både positivt och negativt beroende på vilken kunskap och inställning 
familjen besitter. Familjen kan utgöra ett viktigt stöd men kan även inverka negativt på 
kvinnans upplevelse av livskvalitet. Examensarbetets resultat har även identifierat 
kommunikation som en signifikant faktor för kvinnans upplevelse av livskvalitet. Familj 
och kommunikation är två starkt sammankopplade faktorer vilket kan ses då den 
respons kvinnan upplever från familjen resulterar i antingen en positiv eller negativ 
inverkan på livskvaliteten. Fox, Goldstein, Grana, Manne, Norton och Ostroff (2005) 
menar att kvinnor påverkas av familj utifrån den kommunikation som förs, vilket 
påverkar kvinnans livskvalitet. Kommunikation ligger till grund för den kunskap både 
kvinnan och familjen besitter eller kommer att erhålla. Kommunikation förekommer på 
flera olika plan med både familj, vänner och sjukvård. Kommunikationen med 
sjukvården kan påverka kvinnans sätt att förhålla sig till sin situation, vilket i sin tur 
innebär att hon kan uppleva antingen en större eller mindre trygghet i vårdrelationen. 
Enligt Abernethy, Dombeck, Flynn, Lin, Porter, Reese,  Shelby och Wienfurt (2011) 
kan kvinnor uppleva att kommunikationen med sjukvården kan minimera den fysiska 
intima problematik som kvinnan annars kan uppleva. Kommunikationen kan öka 
kvinnans förmåga att hantera problematiken. Resultatet i examensarbetet visar att 
kvinnor kan uppleva en okunskap om bröstcancer och att de anser att information och 
kunskap kring sin sjukdom och behandling är viktig för att kunna känna sig delaktiga, 
vilket medför att kvinnan lättare kan acceptera sin situation. Armstrong, Droog och 
MacCurtain (2014) har studerat sjukvårdens roll i att stödja patienten genom hennes 
bröstcancersjukdom. Forskningsresultatet bekräftar att kvinnan kan uppleva ett missnöje 
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med information och kommunikation från sjukvården vilket även presenteras i 
examensarbetet. Immigrerade latinska kvinnor i USA upplever en språkbarriär vilket 
kan påverka kvinnans delaktighet av behandling och uppföljning. Kunskapen om, och 
betydelsen av; samtal, kommunikation och information kan vara betydande, vilket 
sjuksköterskan kan implementera i sin yrkesprofession.  
 
Examensarbetet anser vi ha genererat en användbar kunskap inom vården och 
sjuksköterskans yrkesprofession. Resultatet ska inte ses som en absolut sanning. Delar 
av innehållet kan appliceras i vården och bidra med kunskap om hur livskvalitet vid 
bröstcancer i relation till kulturell bakgrund ur ett globalt perspektiv kan erfaras. 
 

Kliniska implikationer  
Sjuksköterskans yrkesprofession innebär ett arbete tillsammans med andra 
yrkesprofessioner vilket betyder att sjuksköterskan måste inta ett tvärprofessionellt 
förhållningssätt. Sjuksköterskan bör även ha ett vårdvetenskapligt perspektiv vilket 
Wiklund (2009, s. 79) menar att sjuksköterskan innehar då hon vägleder patienten 
genom sin sjukdom. Det är viktigt att uppmärksamma på vilket sätt patienten uttrycker 
sin hälsa, ohälsa och eventuellt lidande. Bergbom (2008, s. 53) belyser att 
sjuksköterskan vårdvetenskapliga perspektiv även kan handla om att lindra, hjälpa 
patienten återfå och bevara hälsa, samt stärka de hälsoresurser patienten redan besitter. 
Utifrån examensarbetets resultat och definition av sjuksköterskans yrkesprofession som 
Wiklund (2009, s. 79) och Bergbom (2008, s. 53) beskriver kan vi applicera en kunskap 
om kvinnors upplevelse av bröstcancer och livskvalitet i relation till kulturell bakgrund 
ur ett globalt perspektiv. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle vilket innebär att 
sjuksköterskan vårdar patienter med olika kulturella bakgrunder. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1997:142) ska vård ges på lika villkor utifrån alla människors lika 
värde. Examensarbetets resultat belyser vissa kulturella skillnader vilket kan anses vara 
en viktig kunskap hos sjuksköterskan för att tillgodose kvinnans behov av stöd vid 
bröstcancer. Ur ett globalt perspektiv kan kunskapen om kulturella skillnader vara 
viktig att applicera då situationen runt om i världen genererar i att fler människor 
förflyttar sig över landsgränserna. Kunskapen om hur kulturella skillnader erfars 
världen över utgör en viktig kunskapskälla som sjuksköterskan kan använda sig av inom 
sin yrkesprofession. Den grundläggande rättigheten för ett självbestämmande som 
kvinnor med bröstcancer, liksom alla andra människor har, utgör en fundamental 
komponent i kvinnors liv att förvalta kunskapen och stödet de erhåller om sin sjukdom 
och behandling. Ur ett globalt perspektiv kan kunskapen sättas in som en ekonomisk 
investering i en hållbar utveckling inom vården. Miljödepartementet (2004) har  
presenterat en skrivelse med hållbar utveckling där de presenterar en investering i 
människors hälsa för att minimera de påfrestningar en ökad ohälsa innebär för 
samhället. Folkhälsofrågorna anses vara prioriterade utifrån det arbete 
Världshälsoorganisationen (WHO) presenterar samt utifrån EU:s folkhälsoprogram, där 
mänskliga rättigheter, förebyggande insatser för folkets hälsa och livsstil spelar in.  
 
Brundtland beskriver i rapporten Our Common Future (World Commission on 
Environment and  Development 1987) begreppet hållbar utveckling som något som inte 
enbart utgörs av hinder, utan även möjligheter. Vidare beskrivs en hållbar global 
utveckling handla om en välvilja av politiska beslut, där investeringar och beslut tas för 
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att överensstämma med dagens och samhällets behov. I takt med den globala utveckling 
och den samhällskris som råder världen över står hälso- och sjukvården inför stora 
utmaningar kring att uppfylla såväl efterfrågan som förväntningar kring sjukvården 
förklarar Danzon (WHO 2009). WHO har arbetat ut en hälsorapport tillsammans med 
de Europeiska medlemsstaterna för att förbättra vården, och hälso- och 
sjukvårdsystemen. Här belyser Danzon (WHO 2009) innehållet av hälsorapporten 
handla om faktorer som anses viktiga för att generera i en långsiktig finansiell hållbar 
utveckling inom hälso- och sjukvården. Den globala befolkningens hälsa utgörs av de 
utmaningar länderna står inför kring mat, finansiella kriser, klimatförändringar, 
läkemedelskostnader och sjukvårdstekniks utrustning, vilket alla påverkar den 
finansiella hållbarheten kring dagens hälso- och sjukvård.  Hälsorapporten är utformad 
för att stödja ländernas investeringar inom hälso-och sjukvården. Genom att ge 
information kring investeringar som bygger på en kunskap önskar författarna generera 
evidensbaserat material som kan forma politiska beslut som i sin tur genererar tillgång 
till vård av hög kvalitet. Görs investeringar i  sjuksköterskans profession i form av mer 
kunskap, vilket Jakobsson-Ung och Lützen (2014, ss. 28-29) belyser, ökar även det 
patienters välbefinnande. Sjuksköterskors yrkesprofession tillsammans med 
världshälsopolitiska beslut kan tydligt utgöra en grundkomponent för kvinnors 
upplevelser av hälsa. Vi kan tydligt se en koppling där såväl politiska beslut som 
sjuksköterskans kunskap kan förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet genom ett 
hälsofrämjande arbete som även kan ses som ett steg i en investering kring en hållbar 
utveckling.    
 
Sammanfattningsvis har examensarbetet identifierat hur olika upplevelser kvinnor har 
vid bröstcancer påverkar deras livskvalitet. Det är en viktig kunskap för sjuksköterskan 
att kunna identifiera tecken på ohälsa, vilket innebär ett hälsofrämjande arbete och ett 
steg för en hållbar utveckling inom sjukvården och samhället kvinnan lever i. Om 
sjuksköterskan besitter kunskapen om vilka faktorer som kan påverka kvinnans hälsa 
och livskvalitet är det även lättare att identifiera faktorerna och på så vis hjälpa 
kvinnorna.  Kommunikationen i den vårdande relationen med kvinnorna är betydelsefull 
för att sjuksköterskan skall kunna identifiera kvinnornas behov. Kommunikation kan 
med fördel ske med en öppen dialog där kvinnan bjuds in och känner sig delaktig. Det 
har visat sig att kvinnor upplever en känsla av trygghet om de känner sig delaktiga i sin 
vård. Därför kan denna kunskap vara användbar och sjuksköterskan bör reflektera över 
sitt förhållningssätt till kommunikationen med kvinnan. Sjuksköterskan bör även sätta 
sin förförståelse åt sidan och ha ett öppet förhållningssätt kring kulturella skillnader som 
kan förekomma. Det har visat sig att kulturella skillnader förekommer och att de 
upplevs olika samt inverkar olika på kvinnors liv och livskvalitet. Vi anser att det är en 
viktig kunskap för att nå en fördjupad förståelse för hur kulturella skillnader inverkar på 
kvinnors liv och livskvalitet vid bröstcancer. Kunskapen kan användas som ett verktyg 
för sjuksköterskan att hantera de mångkulturella aspekterna kring vården av kvinnor 
med bröstcancer samt ses som en investering inom det globala samhället.   
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SLUTSATSER   
Kulturell bakgrund utifrån ett globalt perspektiv kan ses påverka kvinnors upplevelse av 
livskvalitet vid bröstcancer. Examensarbetet har genererat en kunskap som kan 
appliceras i sjuksköterskans yrkesprofession om hur kvinnor erfar upplevelsen kring 
bröstcancer samt livskvalitet i relation till kulturell bakgrund ur ett globalt perspektiv. 
Vi kan dra slutsatsen av examensarbetets resultat att de identifierade temana kan inverka 
på varandra. Känslomässiga upplevelser kan likväl förekomma vid fysiska upplevelser 
likväl som att kommunikation kan inverka på familjens roll. Sjuksköterskors 
yrkesprofession tillsammans med världshälsopolitiska beslut kan tydligt ses utgöra en 
grundkomponent för kvinnors upplevelser av hälsa, vilket även kan avspeglas i 
examensarbetet. Hälsofrämjande arbete tillsammans med hälsopolitiska beslut kan 
utgöra en grund för en hållbar utveckling som idag är ett välaktat modernt begrepp och 
som många yrkesprofessioner använder. Den kunskap examensarbetet kan tillföra inom 
sjukvården hos sjuksköterskor kan även i sin tur ses som en investering i en hållbar 
utveckling.                   
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Titel på artikel 
Författare, år 

och land 

Syfte Metod/Intervention Urval Resultat 

Understanding 
the Experience 
of Dominican 

American 
Women Living 

With Late-Stage 
Breast Cancer: 

A qualitive 
Study  

Pasci (2015) 
USA 

Syftet med 
studien är att nå 
en fördjupad 
insikt om, och 
erfarenheten av 
hur bröst cancer 
erfars hos 
Dominikansk-
amerikanska 
kvinnor i USA. 
 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk 
ansats. Baserad på 
Giorgi’s (1999, 2005) 
analysmodell för att se 
helheten av 
innebörden hos 
deltagarnas 
erfarenheter.  

Andra 
generationens 
Dominikanska 
kvinnor uppvuxna i 
USA. 
21 år eller äldre. 
Talar flytande 
engelska. 
Diagnostiserade 1-
5 år med 
bröstcancer stadie 
IV. 
Kvinnor med 
pågående 
behandling och 
boende I New York 
City. 

Resultatet belyser 
kvinnornas  
upplevelser, där fyra 
bärande ord utgör 
kontentan av hur 
bröstcancer påverkar 
kvinnornas liv, 
och hur den erfars.  
De fyra bärande  
Orden är: Osäkerhet,  
hantering, kärlek 
och tro.  
  

Quality of Life 
Among 

Immigrant 
Latina Breast 

Cancer 
Survivors: 

Realities of 
Culture and 
Enhancing 

Cancer Care. 
Caicedo,  

Graves, Kreling,  
Lopez-Class, 

Mandelblatt & 
Perret-Gentil 

(2011) 
USA 

Syftet är att 
undersöka 
sociala och 
kulturella 
faktorer som 
påverkar 
livskvalitén 
samt 
sjukvårdens 
inverkan.    

Kvalitativ 
tvärsnittsstudie med 
djupgående interjuver. 
28st kvinnor 
rekryterades via 
flygblad och läkare 
som kontaktade 
lämpliga kvinnor från 
olika 
sjukvårdsinrättningar. 

Urvalet 
inkluderade 
latinska kvinnor, 
21år och äldre som 
varit diagnostiserad 
med bröstcancer i 
längs tio år.  

Resultatet visar att 
upplevelserna grundar 
sig i den kulturella 
bakgrunden.  
Kvinnorna upplever  
Skam och känslo- 
mässig isolering.  
Familjen var viktig  
och kvinnorna 
upplever svårigheter i 
sociala relationer.  

 
Living with 

breast cancer, a 
Lebanese 

experience. 
Doumit, 

Huijer, Kelley, 
Nassar & 

Saghir (2010) 
Libanon 

 

Syftet med 
studien är att 
beskriva tolka 
upplevelsen 
Libanesiska 
kvinnor med 
bröstcancer 
upplever. 

En beskrivande och 
tolkande 
fenomenologisk 
kvalitativ studie, med 
10st Libanesiska 
kvinnor. Rekrytering 
skedde utifrån ett  
ändamålsenligt urval 
utifrån 
urvalskriterierna. 

Urvalvals- 
kriterierna var  
kvinnor i Libanon 
Från 25 år, kunna 
tala Libanesiska 
eller Arabiska. 
Diagnostiserad 
med bröstcancer i 
stadie I-III. 

Resultatet av studien  
beskriver upp- 
levelsen, där fyra  
betydande teman  
beskrivs; förlust, 
skuldkänslor,  
rädsla, osäkerhet 
samt betydelsen av  
kunskap om  
bröstcancer.    
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Quality of Life 
in women with 
breast cancer 
undergoing 
chemotherapy. 

 
de Almeida, de 

Lima-Carvalho, 
Fernandes, 

Löbo & Sawada 
(2014) 

Brasilien 
 

Syftet med 
studien är att 
bedöma 
hälsorelaterad 
livskvalité för 
kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgår 
cellgiftsbehand-
ling. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Genomförd på 
institutioner 
specialiserade på 
behandling av olika 
typer tumörer i staden 
Fortaleza i nordöstra 
Brasilien.  

Urvalet av de 145st 
kvinnorna var 18 år 
och äldre med 
bröstcancer som 
genomgår sin andra 
omgång cellgifts- 
behandling mellan 
april och juli 2012. 
Kriteriet var att de 
skulle kunna delta 
alla veckans dagar 
under behandlings- 
tiden.  
 

Resultatet i studien  
visar att den  
emotionella delen 
och behandlingen  
upplevdes mycket 
påfrestande, där den  
emotionella delen, en 
ekonomisk börda och  
en nedsatt sexuell 
tillfredställelse  
påverkade livs- 
kvalitén mest. Detta  
förutom de symtom 
behandlingen medför. 
 

Moving 
inwards, 
moving 

outwards, 
moving 

upwards: the 
role of 

spirituality 
during the early 
stages of breast 

cancer. 
 

 Bain, Heys 
Ingram & 

Swinton (2014) 
Scottland 

 

Syftet med 
studien är att nå 
ökad förståelse 
för den roll och 
funktion 
religion och 
andlighet har i 
kvinnors liv 
inom det första 
efter att 
diagnostiserats 
med bröstcancer 
i syfte att 
underlätta 
förbättringar av 
livskvalité och 
andlig vård. 
 

Analytisk kvalitativ 
studie anpassad och 
utvecklad av Van 
Manen (1990) och 
Swinton (2001) .  

Urvalet, 14st 
deltagande kvinnor 
med olika religiösa 
bakgrunder i 
Scotland 
diagnostiserade 
med bröstcancer 
under det närmsta 
året. Genomgått 
kurativ kirurgi där 
ingen uppvisade 
någon form av 
metastaser vid 
första 
presentationen.  
 
 
 

Resultatet av studien 
belyser att deltagarnas 
upplevelser inte var 
beroende av religiösa 
faktorer, dock var den 
spirituella delen en 
viktig faktor i upp- 
levelsen av deras livs- 
kvalité. 

Making the best 
of it’: Chinese 

women’s 
experience of 

adjusting to 
breast cancer 
diagnosis and 

treatment 
 

Fu, Harber, Liu 
& Xu(2008) 

Kina 
 
 
 
 

Syftet med 
studien är att 
beskriva 
kinesiska 
kvinnors 
upplevelser av 
bröstcancer och 
behandling. 

En beskrivande 
fenomenologisk 
kvalitativ studie, 
gjorde på 22st 
kinesiska kvinnor.  
Rekryteringen skedde 
utifrån ett möte 
tillsammans med 
författarna. 

Urvalskriterierna 
var kinesiska 
kvinnor från 18 år 
med diagnostiserad 
bröstcancer. 
Kvinnor som 
genomgår cellgift, 
strål- och eller 
kirurgisk 
behandling. 

Kvinnorna identifierar 
sex områden som 
betydande; Att inse  
fruktan av att vara  
drabbad, aktivt ta del  
av sin behandling,  
tänka optimistiskt,  
vara fysiskt aktiv, 
minska inverkan på 
personer i deras  
närhet samt att  
reflektera och gå  
vidare med livet. 
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Changes in 
quality of life in 

patients with 
breast cancer 

 
Kaunonen, 

Kellokoumpu-
Lethinen, 
Koivissto, 

Salonen & 
Tarkka (2010) 

Finland 
 

Syftet med 
studien är att 
beskriva och 
jämföra 
förändringar av 
livskvalitén från 
två grupper med 
bröstcancer- 
patienter, samt 
att identifiera 
faktorer som 
kan förutse de 
negativa 
förändringarna 
av livskvalitén. 
  

En longitudinell 
kvantitativ kvasi 
randomiserad studie. 
164st kvinnor 
rekryterades från två 
finska sjukhus.  
Kvinnorna i både 
interventionsgruppen 
och ur kontroll- 
gruppen fick en vecka 
efter operation stöd 
och utbildning via 
telefon, för att därefter 
träffas personligen 
med författarna sex 
månader efter sin 
bröstcancer 
operationen.  
 

Urvalskriterierna 
var finska kvinnor 
mellan 18-75 år 
nydiagnostiserad 
med bröstcancer. 
Kriteriet var också 
att kunna läsa och 
skriva på finska.  
 

Resultatet av studien 
visar sex avgörande 
faktorer som kan  
identifieras och 
förutse en negativ  
inverkan av kvinnors 
livskvalité.   
Utbildning, arbets- 
Status, att ha  
minderåriga barn,  
genomgå cellgifts- 
behandling,  
strålbehandling och  
hormonbehandling. 

Therapeutic 
landscapes and 

living with 
breast cancer: 

The lived 
experience of 
Thai women. 

 
 Liamputtong & 

Suwankhong 
(2015) 

Thailand 

Syftet med 
studien är att 
diskutera och 
belysa den 
levda 
erfarenheten av 
bröstcancer hos 
kvinnor i södra 
Thailand. 
 

Feministisk 
forskningsmetodik 
med kvalitativa och 
kvantitativa metoder.  
Innehållet involverar 
flertalet nivåer av 
förändringar vilket 
involverar kropp, 
hem, hälsovård, 
grannskap och 
kulturella 
sammanhang.  
Rekrytering skedde 
genom personliga 
kontakter och genom 
en s.k. snöbolls- 
provtagninsteknik. 
 

Urvalet, 20st 
kvinnor 
diagnostiserad med 
bröstcancer från 
södra delen av 
Thailand. 

Resultatet av studien  
visar att det är 
känslomässigt 
märkbart att leva med 
bröstcancer, där  
många kvinnor  
beskriver ett 
känslomässigt kaos,  
en rädsla över 
att livet förkortas och 
att de inom kort kan 
dö. Det påverkar  
kvinnornas liv 
och livskvalité.  
 
 
 

Understanding 
the experiences 

and quality of 
life issues of 

Bahraini 
women with 

breast cancer 
 

Jassim & 
Whitford (2014) 

Bahrain 

Syftet är att nå 
en ökad 
förståelse för  
upplevelsen och 
problematiken 
kring 
livskvalitén hos 
bröstcancer- 
drabbade 
Bahrainiska 
kvinnor. 

Kvalitativ studie med 
djupgående 
semistrukturerade 
interjuver.  
Kvinnorna 
rekryterades från ett 
specialiserat cancer-
center i Bahrain.  

Urvalet var 12st 
Bahrainska kvinnor 
med bröstcancer.  

Resultatet belyser 
betydande teman; 
meningen med  
cancern, livskvalitet, 
spirituell orsak,  
Kopingstrategier,  
påverkan av sjuk- 
domen och  
förändrade relationer.  
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