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ABSTRAKT 

Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige. 

Forskning har visat att barn till bröstcancerdrabbade kvinnor påverkas av mammans 

sjukdom eftersom relationen mellan mor och barn är speciell. Mamman ansvarar 

traditionellt för omhändertagandet av barnen och när hon insjuknar upplever barnen  oro 

inför framtiden och deras välmående blir påverkat. Sjuksköterskans roll är att främja hälsa 

och förebygga ohälsa. Hen bör arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv, se till att familj och 

närstående är delaktiga så att de tillsammans med patienten bättre kan hantera den nya 

livssituationen. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva erfarenheten och eller upplevelsen 

som mammor i åldrarna 19-65 år har av att vara sjuka i bröstcancer samtidigt som de har 

barn i åldrarna 0-30 år. Syftet är vidare att beskriva datainsamlingsmetoden för de 

inkluderade artiklarna som ligger till grund för den här studien. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Den sökstrategiska metoden som tillämpades var 

systematiska sökningar i välkända databaser med hjälp av söktermer. Kontrollerade 

ämnesord användes i första hand. 11 vetenskapliga artiklar inkluderades i studien. Analys 

av data gjordes stegvis och data granskades både individuellt och i grupp innan konsensus 

uppnåddes och data kategoriserades under teman. 

Resultat: Den här studien visar att erfarenheten av bröstcancer för mammor i åldrarna 

19-65 år med barn i åldrarna 0-30 år påverkas av det faktum att de är mammor. I resultatet 

framkom att mammor strävade att efter att bibehålla normalitet och inte låta 

bröstcancerdiagnosen påverka deras familjer, mer specifikt barnen,  mer än nödvändigt. 

Mammor prioriterade sina barns behov framför egna behov. Det framkom att det berodde 

på att det upplevdes vara en del av ansvaret som kommer med att vara kvinna och 

mamma. Artiklar som inkluderades i den här studien samlade in sin data genom olika 

intervjumetoder och frågeformulär.  

Slutsats: För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad till den 

bröstcancerdrabbade modern och i sin tur till hennes familj är det viktigt att belysa hur 

hon inte enbart är en cancersjuk kvinna utan även ta in perspektivet att hon samtidigt är 

mamma, dvs. ta in hela hennes livsvärld. 

 

Nyckelord: bröstcancer, föräldraskap, mamma, Travelbee, sjuksköterska  



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Breast cancer is the most common malignant disease among women in 

Sweden. Research has shown that the children of women with breast cancer are affected 

by the mother's disease due to the fact that the relationship between mother and child is 

special. The mother is traditionally responsible for the care of the children and when she 

falls ill the children experience anxiety about the future and their well-being is affected. 

The responsibility of the nurse is to promote health and prevent illness. The nurse should 

work from a holistic perspective ensuring that family and relatives are involved in order 

for all to cope better with the new situation.  

Aim of the study: The purpose of this literature review is to describe the experience of 

mothers between 19-65 years old with breast cancer while having 0-30-year old children. 

Furthermore, the purpose is also to describe the methodological aspect of data collection 

for the included articles of the study.  

Method: A descriptive literature review. Systematic searches on well-known databases 

using search terms was applied. Subject headings were used. 11 articles were included in 

the study. The data analysis was done gradually and the data was examined both 

individually and within the group before consensus was reached and the data categorized 

under themes.  

Findings: This study shows that the experience of breast cancer for mothers between 19-

65 years old having children of 0-30 years is influenced by the fact that they are mothers. 

Results showed that mothers tried to maintain normality and to not let the breast cancer 

diagnosis affect their families, specifically their children, more than necessary. Mothers 

prioritized their children's needs before their own needs. The results showed that this is 

because of the mother´s conception of the children as being the woman’s and mother’s 

responsibility. The included articles in this study collected their data through different 

types of interview techniques and questionnaires.   

Conclusion: In order to provide good care for the mother affected by breast cancer and 

her family, it is important for the nurse to highlight not only the patient as a woman, but 

also as a mother and thus considering her entire lifeworld. 
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INTRODUKTION 
 

Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige och står för 31% av 

cancerfallen hos den gruppen(1). Medianålder för drabbade är 60 år men även yngre 

drabbas(2). Riskfaktorer är bl.a. hereditet, rökning och övervikt. Diagnos sker med hjälp 

av palpation, mammografi och biopsi. Prognosen är beroende av tumörgrad samt 

spridning vid diagnostillfället men en positiv utveckling ses, trots att fler drabbas av 

bröstcancer är det alltså färre som dör av det(2,3).  

Erfarenhet av att få en bröstcancerdiagnos 

Att få besked att man har bröstcancer har i flera studier visat sig vara en väldig traumatisk 

upplevelse samt i vissa fall komma som en chock(4-8). Hur individen reagerar på och 

hanterar sin sjukdom har visat sig vara individbundet men många hamnar i kris(9). Tre 

studier som gjorts med fokus på hur kvinnor upplevde erfarenheten av att ha bröstcancer 

vittnade om närvaro av tankar kring den egna döden i samband med besked av diagnos(4-

6). En studie visade att sättet kvinnan får kännedom om sin diagnos påverkar hur hon 

senare hanterar följderna av diagnosen(5). 

Erfarenheten av bröstcancerbehandlingar och bieffekterna av dessa 

All typ av behandling för bröstcancer är individbunden och avgörs av tumörens 

utbredningsgrad. Kirurgiskt ingrepp, så kallad mastektomi, där hela- eller delar av bröstet 

opereras bort är huvudbehandlingen. Vanliga postoperativa biverkningar är smärta, 

svullnad och rörelseinskränkning på den opererade sidan(3). Men studier visar att kvinnor 

även upplever att mastektomi för med sig en rad andra biverkningar som inte alltid är av 

fysisk karaktär. Att förlora brösten beskrevs av många som att förlora en viktig del av den 

kvinnliga identiteten(4,6,10). I en studie framkom att kvinnor såg mastektomi som enda 

möjlighet att öka chanserna att bli friska från sin bröstcancer men trots det upplevdes 

förlusten av brösten som svår(8). Studier visar att brösten kopplas till den sexuella 

identiteten och kvinnor upplever en förändrad självbild i samband med förlust av bröst 

när de genomgår mastektomi(6-8) Att brösten är ett viktigt element i den sociala 

uppfattningen av vad innebörden av att vara kvinna bekräftas även av litteraturen(9).  

Bröstprotes efter mastektomi är något som alla kvinnor erbjuds och det kan vara svårt för 

många kvinnor att försonas med tanken på att bröstet är borta och att de kommer att 

behöva ha en protes i fortsättningen. Bröstrekonstruktion är en annan åtgärd som alla 

kvinnor blir erbjudna efter mastektomi(9). En studie visade att de som väljer att inte göra 
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en bröstrekonstruktion upplevde att deras beslut inte accepterades av varken vårdpersonal 

eller samhället. Kvinnorna upplevde att de förväntades vilja genomgå en rekonstruktion 

eftersom det patriarkala samhället säger att kvinnor ska ha bröst, även om de själva som 

individer inte kände behov av det (8).  

 

Bröstkirurgiska ingrepp följs vanligtvis av så kallade tilläggsbehandlingar i form av 

strålbehandling och cytostatikabehandling. Strålbehandlingen avser att förebygga 

återfall(11). Vid cytostatikabehandling, är det svårt att uppnå balans mellan önskad effekt 

och biverkningar. Vanliga biverkningar av cytostatikabehandlingen är bl.a. 

infektionskänslighet, trötthet och håravfall(3). Håravfall beskrevs av kvinnor i två studier 

som den svåraste bieffekten, till och med värre än att förlora brösten, eftersom håret är en 

viktig del av utseendet och självbilden förändras(7,12) I en annan studie, gjord i Turkiet 

där många kvinnor bär sjal, beskrev kvinnor att håravfall upplevdes som svår men att de 

var medvetna om att förlusten var temporär och det gjorde att de lättare kunde acceptera 

förlusten jämfört med förlusten av brösten(10).  

 

Endokrin behandling i form av antiöstrogener är en typ av efterbehandling som minskar 

risken för återfall(9). En av biverkningarna är att den yngre kvinnan går in i klimakteriet 

och den äldre kvinnan upplever ökade  klimakteriebesvär. Viktökning, illamående och 

blödningar är andra bieffekter(3). En studie visade att kvinnor upplevde biverkningar som 

så pass svåra att de funderade på att avsluta den trots att det skulle innebära en ökad risk 

för återfall (7). I en annan studie, som beskrev hur unga kvinnor som drabbats av 

bröstcancer innan de fått barn upplevde moderskap och fertilitet i skuggan av cancern, 

framkom att när de inte längre hade valmöjligheten att bli mammor ledde det till att vissa 

kvinnor kände att de förlorade en del av sin femininitet och roll som kvinna, självbilden 

förändrades(6).  

 

Att vara mamma 
Ulla Holm, svensk filosof, definierar begreppet att vara mor med hjälp av begreppet 

modrande som härstammar från engelskans mothering och i sin tur skiljer sig enligt Holm 

från moderskap. Moderskap är, enligt Holm, uttryck för ett biologiskt tillstånd som 

kvinnan tillträder i samband med att hon föder, bär och eller ammar ett barn. Det är 

således ett tillstånd som kvinnan inte kan avsäga sig ifrån när hon väl trätt in i den. Att 

ingå i ett moderskapstillstånd är inte alltid bundet till att utöva modrande, kvinnan kan 
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föda barn utan att vara mor(13). Att vara mor innebär att kvinnan ingår i en social 

institution där bestämmelser, förväntningar och normer påverkar hur hon utför modrandet 

och hennes uppfattning av vad rollen som mor innebär(13,14). Att vara mor kräver att 

kvinnan aktivt utövar sitt modrande. Det är således en social och kulturell konstruktion 

av en roll, en identitet(13). När kvinnan blir mor måste hon integrera den nya rollen i sin 

identitet, både fysiskt och mentalt(14). Mamman ansvarar traditionellt för 

omhändertagandet av barnet(13,14) Det innefattar bl.a. vårdande, omsorg och 

färdighetstränande men idag har kvinnor även ansvar för försörjningen och uppfostran av 

barnen, något som traditionellt legat under mannens, och således pappans, ansvar(13,14). 

Att föda barn leder alltså till moderskap men inte per automatik till att kvinnan är mor. 

Det som skiljer en mor från kvinnan som föder barn är alltså att en mor utövar 

modrande(13). 

Mor-barn relationen 

Det finns ett band mellan mor och barn i och med moderskap men det leder inte 

automatiskt till att mor och barn knyter an till varandra. Anknytning sker i samband med 

at modern utövar modrande, dvs. det kräver ett aktivt utövande(14). I samband med att 

kvinnan tar sig an barnet och sörjer för dess omhändertagande, dvs. utövar modrande, 

växer en mellanmänsklig relation fram mellan henne och barnet. När relationen etableras 

är den bestående men under ständig utveckling(13,14). 

 

Ett flertal teoretiker har ägnat sig åt att undersöka relationen mellan mor och barn. En 

teoretiker som analyserade mor-barn relationen var John Bowly som menade att 

anknytning är ett medfött och naturligt fenomen som har sin bas i den primitiva 

överlevnadsinstinkten. Mor och barn kommer varandra nära utifrån barnets behov av 

skydd och därmed knyter de an till varandra. En annan teoretiker som undersökte mor-

barn relationen var den danske Erik H Eriksson som kom fram till att barnet lär sig lita 

på sin omgivning i takt med att den får sitt omvårdnadsbehov tillfredsställt. Den som 

huvudsakligen ska besörja för att behovet uppfylls är enligt Eriksson mamman. Nancy 

Chodrow analyserade mor-barnrelationen utifrån könsroller  och menade att mammans 

relation till barnet har sin bas i att mamman identifierar sig med sitt nyfödda barn och 

ägnar sig uteslutande åt att försöka tillfredsställa barnets behov av omsorg. Detta gör att 

barnet uppfattar modern som en central och absolut nödvändig del av sin värld(14).  
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Att vara barn och ha en mamma som har bröstcancer 
Ett flertal studier visade att beskedet om att mamma har drabbats av cancer var 

chockerande för barnen och svår att ta till sig. Många barn upplevde det som förödande 

eftersom relationen mellan mor och barn är speciell(15-20). Studier visade att många barn 

blev arga och andra kände skuld när de fick beskedet. Forskning visade dock att barnen 

behövde information för att kunna hantera förändringen som situationen förde med sig 

(16). Viss forskning visade att barnen kände sig förbisedda av vårdpersonal och andra 

vuxna och menade att de behövde samma stöd som föräldern eftersom cancern drabbade 

även dem(20). Att kommunicera med föräldrarna och ha en öppen dialog visade sig vara 

av vikt för barnen(15,17,18,20). Forskning visade nämligen att barn till 

bröstcancerdrabbade mammor sökte information via andra kanaler än sina föräldrar, 

exempelvis internet, för att förstå och på så vis hantera situationen bättre(20). Viss 

forskning visade även att barnen ville skydda fadern vilket försvårade kommunikationen 

dem emellan och i sin tur ledde till ökad känsla av ensamhet(16). En studie visade att det 

var viktigt för barnen att kunna dela med sig av erfarenheten med andra i liknande 

situationer då de menade att andra som inte gick igenom samma inte kunde förstå vidden 

av det de upplevde(20). Oro över att modern skulle avlida i cancer visade sig förekomma 

hos många barn(19,20). Ovissheten om framtiden var skrämmande för dem(15-17,19,20).  

 

I två studier framkom att en del döttrar upplevde oro över risken att själva drabbas och 

behöva gå igenom samma sak(16,20). Forskning visade även att många barn tenderade 

att ta ett större ansvar i hemmet då modern inte längre kunde sköta hushållet(15,17-20). 

Vidare framkom även att barnen upplevde att de tvingades mogna snabbare jämfört med 

om modern inte varit sjuk(18,20). Barnen kunde, enligt viss forskning, också uppleva att 

mammans personlighet förändrades, hennes roll som mamma och även relationen dem 

emellan påverkades av hennes behandlingar. De upplevde mammorna som frånvarande 

många gånger, både fysiskt och emotionellt(20). Biverkningar som modern fick av 

behandlingar beskrevs som väldigt svåra upplevelser för barnen, förändringar hos modern 

skapade oro och känsla av förlust hos dem(15,16,19,20). Men forskning visade även att 

några barn upplevde positiva aspekter trots allt det svåra. De menade att föräldra-barn 

relationen förbättrades, de lärde sig uppskatta livet samt växte som individer(18,20). 
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Sjuksköterskan i mötet med den bröstcancersjuka patienten 
Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta utifrån hälso- och sjukvårdslagen som stadgar att 

vården har som mål att hela befolkningen ska ges vård på lika villkor, dvs. alla individer 

har rätt att få sina omvårdnadsbehov tillfredsställda, det ska vara jämlikt och 

jämställt(21). Sjuksköterskan ska vidare arbeta för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa(21,22). Hens omvårdnadsansvar i samband med bröstcancer går ut på att samordna 

omvårdnaden av patienten genom att bl.a. tillgodose grundläggande behov. 

Sjuksköterskan har dessutom omvårdnadsansvaret över patientens psykiska välmående. 

Patienten är oftast i stort behov av psykiskt stöd för att kunna hantera situationen på ett 

så bra sätt som möjligt. Att ge kontinuerlig information till patienten och finnas där som 

stöd är således en viktig del av sjuksköterskans arbete. Hen bör ha ett holistiskt perspektiv 

och individanpassa informationen för att tillgodose individens behov av kunskap och 

stöd(9). Patientens hela livsvärld bör bejakas(23,24). Detta innebär att sjuksköterskan bör 

lyfta fram patientens stödresurser, se till att familj och närstående har tillgång till adekvat 

information samt även att de i sin tur får stöd för att på så vis kunna hantera situationen 

så bra som möjligt(9).  

 

Sjuksköterskan har även ett ansvar över att hjälpa den bröstcancerdrabbade patienten att 

försonas med och acceptera sin nya kroppsbild. Innan patienten skrivs ut från sjukhuset 

bör sjuksköterskan ha samordnat all omvårdnad och gett tillräckligt med information till 

patienten. I Sverige har de flesta sjukhus kontaktsjuksköterskor som fungerar som 

samordnare och stöd åt patienterna och det är fördelaktigt om det är en och samma 

kontaktsjuksköterska som har huvudansvaret över patientens omvårdnad(9).  

 

Forskningens betydelse för sjuksköterskans arbete 
Genom att ta del av aktuellt forskningsresultat möjliggörs för sjuksköterskan att arbeta 

utifrån evidensbaserad omvårdnadkunskap i syfte att utveckla professionen och vidare 

omvårdnaden av patienten så att den ska vara av så god kvalité som möjligt. 

Sammanställningar av flera studiers resultat av aktuell forskning ger sjuksköterskan en 

möjlighet att ta till sig kunskap och förbättra sitt kliniska arbete(22,25).  

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 
Joyce Travelbee grundar sin omvårdnadsteori utifrån begreppen; människa, lidande, 

mening, mänskliga relationer och kommunikation. Travelbee menar att varje människa 

är en unik och oersättlig varelse som präglas av den värld hon lever i och erfar. 



 

6 

 

Människans upplevelse av sjukdom och lidande måste därmed ses i relation till den hon 

är. Lidandet är en naturlig del av mänskligt liv, ett allmänmänskligt fenomen men 

samtidigt något personligt. Människan erfar lidande när hon riskerar att förlora eller 

förlorar det som är betydelsefull för henne. Lidandet uppfyller i sig själv ingen mening. 

Mening uppstår när människan känner sig behövd och upplever att hon uppfyller ett 

syfte(26-28). Enligt Travelbee behöver människan hjälp att finna mening ibland. Det är 

då som en mellanmänsklig relation uppstår. Relationen är en process som med tiden 

förhoppningsvis leder till ömsesidig förståelse för varandra som mänskliga unika 

individer. För att uppnå detta måste det i mötet mellan individerna uppstå empati och 

sympati. Människan använder kommunikationen som ett redskap att lindra lidande. 

Kommunikation i sig är en komplicerad process och god kommunikation förutsätter att 

individerna har förmåga att se den andre som en unik oersättlig människa(26-28).   

 

Travelbee menar att definitionen av hälsa är komplex eftersom hälsa innefattar både en 

subjektiv och en objektiv del. En allmänmänsklig definition av begreppet är enligt henne 

omöjlig. Hälsa är mer än frånvaro av ohälsa (26,28). Den objektiva delen av hälsa kan 

mätas med exempelvis kliniska mätinstrument medan den subjektiva är bunden till 

människan som unik och ersättlig individ. Men detta ger ändå inte en klar, absolut och 

uttömmande definition av hälsa som begrepp (26,28). 

 

Begreppsdefinitioner 

Mamma 

I uppsatsen definieras begreppet mamma utifrån Holms begreppsdefinition av vad det 

innebär att vara mor, dvs. en kvinna som utövar modrande. 

Barn 

I uppsatsen definieras begreppet barn med hjälp av dels föräldrabalken, som fastställer att 

barn står under föräldrars vårdnad fram till sin 18-årsdag då de blir myndiga(29), och dels 

forskning, som visar att fram till 30 årsåldern är många så kallade unga vuxna i stor grad 

fortfarande beroende av sina föräldrars omvårdnad(14). Barn i uppsatsen definieras 

således som barn och unga vuxna i åldrarna 0-30 år. 

Upplevelse och erfarenhet 

Det svenska språket särskiljer mellan begreppet upplevelse och begreppet erfarenhet. Att 

uppleva beskrivs i nationalencyklopedin enligt följande; ”…vara med om (ngt) som direkt 
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berörd part om person med avs. på skeende etc., gärna på ngt sätt anmärkningsvärt” och 

vidare ”…uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt; vanl. utan 

att bilda sig en klar åsikt”(30). Att erfara beskrivs enligt följande; ”…genom egen 

upplevelse bli medveten om ngt sammanhang” och vidare ”…få kunskap om”(31). 

 

Engelska språket skiljer inte på begreppen utan använder sig av ett och samma ord för att 

beskriva både upplevelse och erfarenhet. Begreppet experience har enligt Oxford English 

Dictionary, OED, flera innebörder beroende på hur man tillämpar ordet och OED 

presenterar olika tillämpningar för ordet. Inom dessa finner man förklaringar som 

stämmer överens med svenska språkets definition av begreppen uppleva respektive 

erfara(32). Författarna valde därför att sammanfoga det svenska språkets begrepp uppleva 

och erfara utifrån det engelska ordet experience när den insamlade data som ligger till 

grund för resultatet analyserades. 

 

Problemformulering 
31% av cancerdrabbade kvinnor i Sverige lider av bröstcancer vilket gör det till en av 

våra folksjukdomar, men bakom alla dessa siffror döljer sig individer. Travelbee menar 

nämligen att varje människa är oersättlig och unik i sitt slag och att upplevelsen av 

sjukdom och hälsa således också är unik samt präglas av hennes livsvärld. Mamman 

ansvarar traditionellt för omhändertagandet av barnen och det har framkommit i tidigare 

forskning att barn till bröstcancerdrabbade mammor påverkas av hennes sjukdom. De 

efterfrågar bland annat en öppen kommunikation med föräldrar och stöd från 

vårdpersonal. 

Sjuksköterskans roll är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Hen bör arbeta utifrån ett 

holistiskt perspektiv och bejaka patientens hela livsvärld. Vidare bör sjuksköterskan lyfta 

fram patientens stödresurser samt se till att familj och närstående har tillgång till adekvat 

information. För att kunna göra detta behöver sjuksköterskan först ha kunskap om hur 

den bröstcancerdrabbade mamman upplever och erfar sin sjukdom. Sjuksköterskan ska 

arbeta utifrån evidensbaserad kunskap och ta del av aktuellt forskningsresultat i syfte att 

utveckla professionen. En sammanställning av aktuellt, närmare bestämt de senaste fem 

årens, forskningsresultat om mammans upplevelse och eller erfarenhet av att ha 

bröstcancer har inte kunnat hittas av författarna. En sådan ger en aktualiserad bild av 

forskningsläget och ökar möjligheten för sjuksköterskan att kunna förstå mammans 

upplevelse och erfarenhet av bröstcancer. Det bidrar även till förbättring av 
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sjuksköterskans kliniska arbete vilket kan förbättra stödet hen kan erbjuda familjer som 

drabbats av bröstcancer och således möjliggöra att omvårdnadsupplevelsen hos patient, 

familj och närstående blir bättre. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva erfarenheten och eller upplevelsen som 

mammor i åldrarna 19-65 år har av att vara sjuka i bröstcancer samtidigt som de har barn 

i åldrarna 0-30 år. Syftet är vidare att beskriva datainsamlingsmetoden för de inkluderade 

artiklarna som ligger till grund för den här studien. 

 

Frågeställning 
Vilken erfarenhet och eller upplevelse har mammor i åldrarna 19-65 år av att vara sjuka 

i bröstcancer samtidigt som de har barn i åldrarna 0-30 år? 

Hur beskrivs datainsamlingsmetoden för de inkluderade artiklar som ligger till grund för 

den här studien? 

 

METOD 
 

Design 
Designen för denna studie är en beskrivande litteraturstudie(25). 

 

Sökstrategi 
Sökstrategin som tillämpades var att systematiskt söka efter publicerade vetenskapliga 

artiklar som redovisade forskningsresultat i nedanstående beskrivna databaser med hjälp 

av söktermer. Det är en beprövad vetenskaplig sökstragisk metod som ofta används av 

forskare för att ta del av tidigare resultat från forskning i samma ämne(25). Samma 

kombinationer och avgränsningar användes i de valda databaserna i syfte att täcka upp 

ämnet. Åtta olika sökkombinationer gjordes, fyra i varje databas. Under bilaga 1; 

Sökindex redovisar de sökningar som gav underlag för resultatet samt numrering utifrån 

den ordning som sökningarna gjordes. De sökningar som inte resulterade i någon träff 

redovisades inte. Att redovisa sökningsstrategi ökar studiens trovärdighet, pålitlighet 

samt möjliggör reproducerbarhet(25). 
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Databaser 
Vetenskapliga artiklar söktes i de specialiserade databaserna för medicin och 

vårdvetenskap; PubMed och CINAHL. Att använda sig av välkända databaser ökar 

möjligheten att sökträffarna är relevanta för ämnet. Det rekommenderas även att använda 

sig av flera databaser i syfte att täcka upp ämnet(25). 

 

Sökord  
Att använda sig av kontrollerade termer rekommenderas i första hand eftersom det bidrar 

till att sökresultatet blir mer träffsäkert och täckande för det område man ämnar 

studera(25). Kontrollerade ämnesord användes därmed i första hand i form av MeSH-

termer i databasen PubMed och CINAHL Headings i databasen CINAHL. I de fall där 

kontrollerade termer inte fanns användes fritextsökning. Trunkering tillämpades på 

sökorden experience och mother i syfte att avgränsa antal träffar. Att använda sig av 

trunkering rekommenderas för att öka antal relevanta träffar för det ämne man ämnar 

utforska(25). 

 

Limits 
Sökningen begränsades med hjälp av databasernas inbyggda begränsningsverktyg, så 

kallade ”limits”, se bilaga 1; Sökindex. Booleska termen AND användes när söktermerna 

kombinerades för att avgränsa sökresultatet och öka möjligheten att få relevanta träffar 

utifrån syftet med studien(25). Limits som användes var: publiceringsår 2010-2016. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och finnas i fulltext via högskolan 

i Gävle. Ålder på deltagare var 19-64 år.  

 

Urval 
Att tydligt redovisa urvalskriterier rekommenderas för att öka möjligheten till 

reproducerbarhet(25). Bland de totalt 116 träffar gjordes urval utifrån urvalskriterier som 

bestämdes på förhand i författargruppen.  

 

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle svara på syfte och frågeställning, vara författade av 

primärkällor och redovisa resultat från empiriska studier. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderades. Artiklar vars population skiljde sig från den som den 

här uppsatsen ämnade studera, dvs. bestod av fler än mammor i åldrarna 19-65 år som var 

sjuka i bröstcancer samtidigt som de hade barn i åldrarna 0-30 år, inkluderades om det i 
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artikelns resultat gick att särskilja uppsatsens målpopulation. Vidare inkluderades enbart 

de delar av artiklarnas resultat där detta gick att göra, dvs. särskilja målpopulationen. 

 

Urvalsprocess 
Det rekommenderas att urvalsprocessen görs stegvis och att alla steg dokumenteras 

noggrant för att reproducerbarhet ska vara möjlig(25). Totalt antal träffar var 116 artiklar. 

En första bedömning av dessa artiklars relevans utifrån syftet gjordes genom att 

författarna tillsammans läste samtliga titlar. Av 116 återstod 62 möjliga artiklar efter att 

ha exkluderat dubbletter och sådana som utifrån titel inte svarade på syftet eller uppfyllde 

inklusionskriterier. Deras abstrakt lästes för vidare bedömning. Författarna enades om 22 

möjliga artiklar som efter den preliminära bedömningen förefölls svara på syftet för 

studien och uppfyllde inklusionskriterierna.  

Inför den sekundära bedömningen delade författarna upp sig och läste samtliga 22 artiklar 

i full text med särskilt fokus på metod och resultatdel. Därefter jämfördes resultatet av 

dem individuella bedömningar. Författarna enades slutligen om 11 artiklar som svarade 

på studiens syfte samt uppfyllde inklusionskriterierna. Ett sökindex, se bilaga 1, samt 

flödesschema, se figur 1, sammanställdes. 

 

 

116 träffar totalt där 
titeln lästes

• 54 svarade inte på syftet

62 möjliga titlar där 
abstrakt lästes

• 28 svarade inte på syftet

• 11 var dubbletter

• 1 uppfyllde inte 
inklusionskriterierna

22 möjliga abstrakt 
exklusive dubbletter 

lästes i fulltext

• 9 svarade inte på syftet

• 2 uppfyllde inte 
inklussionskriterierna

11 artiklar 
inkluderades i 

studien

Figur 1. Flödesschema 



 

11 

 

Dataanalys 
Författarna analyserade data utifrån rekommendationer för dataanalys gällande 

litteraturstudier. Det rekommenderas att analys av insamlad data sker stegvis och 

granskas av minst två individer samt att fynden diskuteras tills konsensus uppnås för att 

på så vis öka reliabiliteten i studien(25).  

De 11 inkluderade artiklarna för den aktuella studien lästes i fulltext och med fokus på 

metod och resultat av båda författarna. Texten bearbetades individuellt genom att läsa och 

bedöma delar som svarade på syfte och frågeställning. Varje författare upprättade varsin 

individuell resultatmatris,  för frågeställning 1, respektive metodmatris, för frågeställning 

2, utifrån artiklarnas innehåll. Att upprätta olika matriser för metod och resultat 

rekommenderas för att på så vis lättare identifiera teman i insamlad data(25). Likheter 

respektive skillnader i matriserna jämfördes i författargruppen. Där det rådde oenighet 

analyserades och diskuterades texterna ytterligare utifrån syfte och frågeställning tills 

enighet nåddes. En slutgiltig resultatmatris, bilaga 2, respektive metodmatris, bilaga 3, 

upprättades. Med hjälp av dessa fick författarna en översikt av insamlad data och kunde 

identifiera konsensus i data för både frågeställning 1 och 2. Utifrån syfte och 

frågeställning och med hjälp av begreppsdefinitioner som beskrivs i det här arbetet 

bestämdes fem olika övergripande teman i författargruppen för frågeställning 1. Dessa 

färgkodades i en mall och texterna bearbetades återigen individuellt. Varje författare 

markerade de olika delarna i artiklarnas resultat utifrån färgkodningsmallen. För 

frågeställning 2 gjordes ingen analys av data utifrån teman då syftet var att beskriva och 

inte granska datainsamlingsmetod som de olika artiklarna hade använt sig av. Författarna 

redovisade, med hjälp av metodmatris 3, en sammanställning av artiklarnas metod för 

datainsamling. Att organisera artiklarna med hjälp av matriser, som författarna gjorde 

med resultat och metod, bilaga 2 och 3, gör det lättare att få en översikt av artikelns 

innehåll och hitta likheter och skillnader för att senare kunna sammanfatta och redovisa 

fynden(25).  

Fem huvudrubriker, för frågeställning 1, baserade på de teman som framkommit föreslogs 

i författargruppen innan data återigen analyserades individuellt, denna gång utifrån 

huvudrubrikerna. Huvudrubrikerna  som framkom var följande: Människan – mamma 

och sjuk i bröstcancer, Ansvar för barnens möte med sjukdomen, Prioritera barnet framför 

sig själv, Stödbehov och Nya perspektiv. Författarna placerade data under respektive 

rubrik. När detta jämfördes i författargruppen fanns inga skillnader och resultatet av 

studien kunde börja redovisas. Att identifiera mönster i insamlad datas resultat samt 
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organisera dessa i olika teman gör att den aktuella studien får ett sammanhang samt 

resultatet som presenteras får styrka(25). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Författarna strävade efter att bibehålla sig objektiva gentemot insamlad data, utan 

påverkan av förförståelse eller fördomar, och presentera resultat utan påverkan av 

subjektiva värderingar eller tolkningar. Redovisning av insamlad data är inte falsifierad 

eller medvetet plagierat. Datainsamlingsmetoden och dataanalysmetoden gjordes på ett 

objektivt och systematiskt sätt samt är noggrant redovisad vilket är i enlighet med 

forskningsetiska principer(25). 

 

RESULTAT 
 

Resultatet baserades på 11 vetenskapliga artiklar, vara 8 med kvalitativ ansats och 3 med 

kvantitativ ansats. Resultatet delades in i två delar, en för frågeställning 1 och en för 

frågeställning 2. Resultat för frågeställning 1 redovisas i löpande text utifrån 5 teman med 

huvudrubrikerna; Människan- mamma och sjuk i bröstcancer, Ansvar för barnens möte 

med sjukdomen, Prioritera barnet framför sig själv, Stödbehov och Nya perspektiv. 

Resultat för frågeställning 2 redovisas i löpande text utifrån 2 huvudrubriker, Artiklar 

med kvalitativ ansats och Artiklar med kvantitativ ansats. 

 

RESULTAT: FRÅGESTÄLLNING 1 

 

Människan- mamma och sjuk i bröstcancer  
Studier visade att erfarenheten av att vara mamma och sjuk i bröstcancer skiljde sig från 

att vara kvinna och sjuk i bröstcancer. Tankar där mammor uttryckte oro inte bara för sig 

själva utan framförallt för sina barn framkom i flera studier(33-40). Mammor uttryckte 

orostankar kring döden, inte enbart pga. risken att de skulle kunna dö utan framförallt 

pga. att de i så fall skulle dö ifrån sina barn(33,36).  

En studie visade att erfarenheten av att ha bröstcancer samtidigt som man är mamma 

påverkade kvinnorna på flera sätt, faktorn som hade störst inverkan var, enligt en av 

studierna, den så kallade föräldrarelaterade stressen, dvs. hur mammorna upplevde sin 

föräldraroll. Ju högre föräldrarelaterad stress desto mer påverkades deras liv(41). 

Välmåendet hos mammor ett år efter kirurgisk behandling visade i en annan studie att 
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mammor upplevde låg psykiskt välmående och det kopplades till deras oro för 

barnen(42). En studie som jämförde grupper av kvinnor med bröstcancer där ena gruppen 

bestod av mammor och andra av kvinnor utan barn kom fram till att gruppen bestående 

av mammor påverkades mer av sin sjukdom jämfört med den andra gruppen men däremot 

fanns det ingen skillnad om man jämförde gruppernas välmående över tid, dvs. ju längre 

tid sen diagnos desto bättre mådde kvinnorna, oavsett moderskapsstatus(41).  

 

Ansvar för barnens möte med sjukdomen 
Det framkom i flera av studierna att mammornas val av att dela med sig eller inte av 

information till barnen gällande diagnos, behandlingar, biverkningar och följder av 

bröstcancern togs med hänsyn till barnens välmående(34,37,38). Mammorna beaktade 

barnens ålder och aktuella livssituation när de delade med sig av sin erfarenhet(37,38). I 

en studie framkom att hänsyn även togs till barnets kön och mognadsgrad. Vissa berättade 

att beslut om vad, hur och varför de berättade om sin erfarenhet av bröstcancer togs utifrån 

kunskap om barnen baserad på relationen dem emellan. De använde sig av redan 

etablerade rutiner inom familjen när de beslöt om vem som skulle berätta för barnen om 

mammans diagnos och dess följder, exempelvis om det i vanliga fall var mamman som 

brukade samtala kring svåra ämnen med barnen så var det även hon som i det här fallet 

berättade om sin diagnos. Detta var ett sätt att bibehålla normalitet och inte låta 

sjukdomen påverka familjen i så hög grad(37).  

 

I tre av studierna framkom att de flesta mammor berättade för sina barn om sin diagnos 

eftersom de ansåg att det var för barnens eget bästa(34,36,38). Några mammor upplevde 

att mamma-barn relationen förbättrades på det sätt att de kom varandra närmare efter att 

mamman berättat om sin diagnos. Detta gällde dock inte alla mammor. Några vittnade 

om att de upplevt att relationen mellan dem och barnen blivit sämre som en följd av att 

de delat med sig av sin upplevelse. Barnen hade blivit arga och dragit sig undan från 

dem(34). 

Att välja tidpunkt för när man ska berätta 

Tre av studierna tog upp frågan om när mammor valde att dela med sig av information. 

Det framkom skillnader i mammornas svar. Vissa väntade med att berätta tills de 

upplevde att barnen var mogna och redo att ta emot informationen, både utifrån barnets 

aktuella livssituation samt mognadsgrad. Beslutet togs utifrån mammornas kunskap om 
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barnet, något som var en följd av deras relation till varandra(35,37,38). Andra väntade 

med att berätta tills de hade fått besked från läkarna och hade en diagnos och ytterligare 

några berättade spontant när barnen frågade(37).  

Öppenhet och transparens  

Vikten av att ha en öppen och kontinuerlig dialog med barnen togs upp i flera av 

studierna(36-38). Att låta barnen följa med och träffa läkare så att de kunde få svar på 

sina funderingar beskrevs positivt av vissa då det gynnade hela familjen(36). Det 

framkom att några mammor upplevde att öppenhet minskade risken för onödig oro hos 

barnen eftersom de annars skulle spekulera kring följder av diagnosen utifrån felaktig 

information från andra medier(37,38). En studie berättade att mammorna upplevde att de 

äldre barnen, i tonåren, efterfrågade mer information om själva diagnosen och önskade 

veta hur och på vilket sätt mammans sjukdom skulle inverka på deras vardag(37). I en av 

studierna gavs exempel på en mamma som berättade att det var bättre att vara ärlig med 

helheten, dela med sig av både det positiva och mindre positiva. Detta hjälpte barnen, 

enligt henne, att inse att sjukdomen innebar förändringar i deras vardag eftersom hon inte 

skulle klara av att ta hand om allt på samma sätt som tidigare utan var i behov av deras 

hjälp för att klara av att hantera sin situation(38).  

Att ta beslutet att inte berätta 

Några av studierna visade att de mammor som tog beslutet att inte dela med sig av 

information till barnen förklarade detta utifrån att de ville skydda dem(34,37,38). Att inte 

skrämma barnen, att det var ett ämne för vuxna samt att det kunde skada barnen uppgavs 

som möjliga förklaringar(34). I en av studierna beskrev en av mammorna sitt beslut att 

inte berätta för sin son på nio år om sin diagnos utifrån att han var för ung och hon ville 

skona honom från ångest och oro. Hon berättade även att hon i efterhand tänkt att det 

möjligtvis hade varit bättre att ha berättat och anpassat informationen till hans ålder 

istället för att behöva dölja det hon gick igenom(38). Ett annat exempel som togs upp i 

en av studierna var en mamma som  efter hennes bröstcancerbehandling avslutats valde 

att inte dela med sig av information till sina barn längre. Hon berättade exempelvis inte 

när hon skulle gå på återbesök och kontroller eftersom hon menade att det var bäst att låta 

barnen återgå till sin vardag och inte behöva oroa sig för henne i onödan(37).  
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Prioritera barnet framför sig själv 
 

I flertalet studier beskrevs att en mammas ansvar är att ta hand om barnen, eftersom dem 

är beroende av hennes omsorg(33,35-40).  

Behandlingar  

I två av studierna framkom att beslut angående behandlingar togs med hänsyn till barnens 

bästa och inte bara utifrån mammornas egna behov(36,40). Det var inte enbart mammor 

som prioriterade barnens behov i detta avseende utan även läkare rådde dem att genomgå 

cytostatikabehandling utifrån att de hade barn mer än utifrån att de själva som individer 

behövde det. Mammorna tog beslut kring när de skulle påbörja behandlingar utifrån 

barnens aktuella livssituation, exempelvis. om barnen skulle börja skolan eller om det var 

kring storhelger. I en studie presenterades hur detta kunde te sig i form av exempel, bl.a. 

framkom att en mamma valde att ta risken att inte genomgå cytostatikabehandling 

eftersom hon inte ville att dottern skulle riskera att pekas ut som flickan med en sjuk 

mamma i samband med skolstart. Ett annat exempel, från samma studie, var en mamma 

som valde typ av behandling utifrån vilken typ som innebar kortast vårdtid utanför det 

egna hemmet för att på så vis vara bortrest från dottern i så kort tid som möjligt(40).  

Fem av studierna visade att behandlingarnas bieffekter påverkade mammorna både 

fysiskt och psykiskt(35-38,40). Håravfall beskrevs av mammor som något väldigt svårt 

och exempel på detta var en mamma som beskrev att det till och med var svårare att 

hantera håravfallet än det faktum att hon fick genomgå en mastektomi(35). Det framkom 

att mammor upplevde att barnen hade lättare att hantera de synliga bieffekterna av 

cancerbehandlingarna, såsom håravfall, när mamman vistades utanför hemmet(35). 

Studier visade att mammor la sina egna behov åt sidan och försökte att inte utsätta barnen 

mer än nödvändigt för bieffekter av behandlingarna, exempel på detta att vissa mammor 

använde peruk när de skulle öppna dörren eller vistas utanför hemmet eftersom barnen 

krävde det av dem(35,37). Studier visade även att det inte var möjligt att dölja bieffekter 

alla gånger. Ibland ställde barnen frågor och mammorna försökte svara så gott de kunde 

utan att behöva oroa dem för mycket(35-37,39). En av studierna beskrev detta och gav 

exempel på en mamma som pga. att sonen inte kände till hennes diagnos fick anstränga 

sig väldigt mycket för att dölja synliga bieffekter av cancerbehandlingarna i syfte att 

undvika frågor från både sonen och andra i hennes omgivning och på så vis undvika att 

sanningen om hennes tillstånd kom fram(38). 
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Bibehålla normalitet i vardagen 

Studier visade att det var viktigt för mammor att upprätthålla en normal vardag som 

möjligt för barnens skull. Det framkom i flertalet studier att för att åstadkomma detta syfte 

var det i många av fallen mammorna som hade hand om hushållsarbetet och ansvarade 

över att familjerutinerna bibehölls(35-40). I två av studierna upplevde mammor att de 

förväntades göra detta utifrån sin roll som mamma och kvinna (38,40). I en av studierna 

nämner en av deltagarna att hon upplevde detta tydligt när hon tänkte på hur män upplever 

sin sjukdom. Hon menade att mannen enbart behöver fokusera på att bli frisk medan det 

för mamman är annorlunda. Hon måste ombesörja för barnen och hemmet och det är helt 

och hållet upp till henne att organisera dagarna så att tid för tillfrisknande finns(40).  

En studie vittnade om en mammas oro över att inte orka bibehålla normaliteten, dvs. inte 

kunna utföra sina sysslor i hemmet och ne att hitta tid på jobbet, på samma sätt som 

tidigare pga. bieffekter av behandlingen. Mamman var orolig att hennes mammaroll 

skulle förändras, att dottern inte skulle se på henne på samma sätt i fortsättningen och hon 

var orolig att det i sin tur skulle påverka dottern negativt(36). I två av studierna visade det 

sig att mammor av olika anledningar inte ville lägga ansvaret över hushållet på barnen 

och pga. detta fortsatte att göra det mesta av hushållsarbetet själva(36,40). En anledning 

som uppgavs av en mamma i en av studierna var att hon inte ville att barndomen skulle 

påverkas mer än vad det redan hade gjort för hennes barn pga. hennes diagnos(40). En 

annan mamma i en annan studie uppgav däremot att hon la lite av ansvaret på döttrarna 

genom att be dem att se till att pappan i familjen utförde sina sysslor när hon inte kunde 

vara närvarande men hon fortsatte att ha huvudansvaret över hushållsarbetet och såg till 

att familjens behov var täckta(37). 

 

I tre studier framkom att mammor kände sig tvungna att lägga egna känslor åt sidan och 

inte visa sig ledsna eller svaga, hålla uppe fasaden om att allt var bra och skulle lösa sig 

till det bättre, för att på så vis bibehålla normalitet. Flera mammor berättade att de valde 

att inte gråta framför barnen(36,37,39). I en av dessa studier beskrevs en mamma som 

fick utlopp för sina känslor på annat håll, bl.a. på jobbet(37). Det visade sig att mammor 

som valde att inte berätta för sina barn om sin diagnos hade även svårt att hantera 

skuldkänslor som kom i samband med cancern. Att inte riskera att avslöja sin diagnos för 

barnen visade sig innebära att även dölja känslor som rädsla, utmattning, behov av tröst 

och stöd(38). 
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Egenvård 

Att ta hand om sig själv visade sig i flera studier svårt då mammor prioriterade barnen 

framför sig själva, både vad gäller hälsan men även andra behov såsom egentid utanför 

hemmet och mammarollen(35,38,40). Mammorna upplevde att de var själviska om de 

funderade på att prioritera egna behov framför barnens. I en av studierna beskrev en av 

mammorna en inre konflikt mellan att be om hjälp med barnpassning när hon skulle iväg 

till sjukhuset och få behandling för sin bröstcancer och be om hjälp för att tillgodose egna 

behov, så som att gå till gymmet. Hon upplevde att det var orättvist mot dottern att 

prioritera egna behov eftersom hon redan var ifrån henne tillräckligt mycket under 

perioder pga. sin behandling(40). Det framkom även att mammor upplevde en svår balans 

mellan att ta hand om barnen och fokusera på att bli friska(38,40). En studie vittnade om 

frustration hos mammor över att barnen alltid kom först. Det presenterades exempel på 

detta i form av bl.a. en mamma som uttryckte att hon upplevde sig inte ha rätt att vara 

sjuk pga. alla krav som lades på henne. Det visade sig att relationen mellan mammor och 

barn påverkades negativt av att mammorna inte tillgodosåg sina egna vårdbehov(38). 

Oro över ekonomin 

Frågor kring oro över den ekonomiska situationen togs upp i två av studierna(40,43). I en 

av dessa studier beskrev några av mammorna att de upplevde att de fick prioritera arbete 

framför den egna hälsan eftersom de hade barn att ta hänsyn till. Exempelvis framkom att 

en mamma anpassade sin behandling utifrån sitt arbete genom att skjuta fram tidpunkten 

för behandlingen och på så vis hinna med sina arbetsuppgifter och vara borta från jobbet 

så lite som möjligt. Studien visade att det fanns ytterligare en faktor att ta hänsyn till för 

mammor som bodde på landsbygden när de skulle ta beslut om behandlingar. Dels 

påverkades ekonomin av att behöva pendla för att kunna få tillgång till cancerrelaterad 

vård och dels hade inte alla möjlighet att lämna barnen ensamma i hemmet. Det gavs 

exempel på hur beslut om kirurgiska behandlingar togs utifrån hur mycket postoperativ-

vård och behandling som krävdes eftersom utifrån att det fanns minderåriga barn i 

hemmet att ta hänsyn till som inte kunde vara ensamma en längre tid(40). 

 

Stödbehov 

Upplevelsen av att få stöd  

Det framkom i flera av studierna att mammorna upplevde att de fick stöd under tiden de 

var sjuka och det underlättade deras situation(36,38-40). Mammorna fick framförallt 

hjälp med att ta hand om barnen(36,38,40).  
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I studier framkom att stödet kom från olika håll, bl.a. fick vissa av mammorna stöd av 

barnen och eller av sina partners(36,38,40). Praktiskt stöd från barnen med exempelvis 

matlagning och andra hushållsrelaterade sysslor beskrevs av mammor i två av 

studierna(36,38).  Emotionellt stöd i form av uppmuntran samt närvaro i den mening att 

mamman inte lämnades ensam utan barnen såg till att det alltid fanns någon hos henne 

beskrevs i en av studierna(36). En del av mammorna som fick stöd av barnen upplevde 

det som svårt att behöva ta hjälp av dem men samtidigt beskrev dem hur det bidrog till 

att barnen växte i den meningen att de lärde sig ta ansvar och stå på egna ben, mammorna 

upplevde att deras barn mognade i relation till andra barn i samma ålder(38). Stöd från 

deras partner kunde uttrycka sig i form av att de tog hand om barnen under tiden för 

behandling, exempelvis beskrevs i en av studierna att en av mammornas partner såg till 

att resa iväg med barnen så att hon fick vila på helgerna dem perioder då hon genomgick 

cytostatikabehandling(40). I en av studierna beskrev mammor hur de blev erbjudna stöd 

men valde att inte ta emot det utifrån att barnen behövde det mer än dem för att kunna 

hantera situationen bättre(35). 

Upplevelsen av att inte få stöd  

I flera studier uttryckte mammor att tiden inför och eller under cytostatikabehandling var 

psykiskt och fysiskt påfrestande(33,35,36,38,40,43). Exempel som styrker detta framkom 

i flera av studierna, bl.a. i två av studierna som beskrev mammors upplevelse av att inte 

hade stöd från sina partners och fick därmed fortsätta ha huvudansvaret över barnen, 

hemmet och eller hushållsekonomin(38,40). En annan studie tog upp detta utifrån hur en 

mamma beskrev att hon fick planera sitt liv så att barnens, partnerns samt arbetsplatsens 

behov var tillgodosedda (40). 

Samma studie tog upp upplevelse av frustration över att tvingas jobba heltid trots 

utmattning för att kunna umgås med sitt barn och ha tid att ta hand om sig själv(40). Några 

av studierna tog upp att mammorna önskade professionellt stöd i samband med diagnos 

och behandling för att bättre kunna hantera oron över barnen, hushållsarbetet, 

mm(38,42,43). Två av studierna tog upp hur mammor uttryckligen önskade att deras 

partners hade varit mer stödjande under hela processen(38,40). I en av studierna framkom 

att avsaknad av stöd från barnen upplevdes som svår men accepterades utifrån att barnens 

behov kommer i första hand(36). 
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Nya perspektiv 
 

Flera av studierna tog upp att bröstcancern ledde till att mammorna fick nya perspektiv 

på livet och drog lärdom av sin erfarenhet. Detta förde med sig att de gjorde 

omprioriteringar i sina liv(35,36,38-40). Erfarenheten av att ha cancer beskrevs leda i 

vissa fall till att mammorna lärde sig uppskatta sådant som de tidigare tog för givet, bl.a. 

nuet. De försökte lyfta fram positiva aspekter av erfarenheten genom att bl.a. vara 

optimistiska och inte låta sjukdomen ta över deras liv(39). 

 

I en studie beskrev mammor hur de i och med erfarenheten av bröstcancern omvärderat 

betydelsen av sina yrken eller arbetsplatser. Många av dem valde att ägna sig åt saker vid 

sidan av sin mammaroll, exempelvis engagera sig i välgörenhetsorganisationer eller 

stödgrupper. Det presenterades exempel på flera mammor som upplevde arbetet vara en 

faktor för välmående och gärna arbetade eftersom det var ett sätt att komma ifrån 

mammarollen och fokusera på egna behov. Att göra något för sig själva som gynnade den 

egna hälsan upplevdes som meningsfullt. Andra började prioritera hälsan och tiden med 

barnen framför arbete och ekonomi(40). Två studier kom fram till att mammorna 

värdesatte tiden med barnen mer efter att ha fått bröstcancer(38,40). De såg på sin 

mammaroll med nya ögon och använde sig av sjukdomen för att förmedla kunskap till 

sina barn(35,36,38). De lärde barnen vikten av att lyssna på kroppen, lära sig tolka 

signaler och leva hälsosamt(35,36). I en av studierna uttryckte mammor hur de under hela 

processen försökte vara förebilder åt sina barn så att de skulle ha mod och styrka att klara 

av svårigheter i livet(36). Erfarenheten av att ha bröstcancer ledde enligt en av studierna 

till att mammor insåg att de inte kunde skydda sina barn och finnas där för alltid vilket 

ledde till att de vågade släppa taget om barnen och låta de ta mer ansvar(38).  

En studie tog upp hur umgänget med barnen förändrades pga. följder av 

bröstcancerbehandlingar. Cytostatikabehandlingar förde med sig ökad risk för infektioner 

och även  det faktum att de var bortresta stundvis och därmed inte fysiskt närvarande pga. 

behandlingar, ledde det till att de fick hitta nya vägar och sätt att vara nära barnen. De såg 

till att barnen höll god handhygien, speciellt mammor med yngre barn som var mer utsatta 

för infektioner än de äldre barnen. Att pussas och kramas som vanligt var inte möjligt 

men dem hittade nya sätt att visa fysisk ömhet. De såg även till att ha tät kontakt med 

barnen när de var borta från hemmet, exempelvis över telefon(35). 
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RESULTAT FRÅGESTÄLLNING 2 
 

Artiklar med kvalitativ ansats 
Åtta av artiklarna baserade sig på studier med kvalitativ ansats och samlade in data med 

hjälp av intervjuer(33-40). Sex av dessa artiklar använde sig av semistrukturerade 

intervjuer för att samla in data(33,35-37,39,40). Av dessa sex var det två som genomförde 

gruppintervjuer där deltagarna delades in i tre grupper bestående av fyra, tre och två 

deltagare i varje grupp. Båda artiklar var skrivna av samma forskargrupp och data till 

båda artiklar samlades in vid ett och samma tillfälle men analyserades utifrån olika 

frågeställningar. Frågorna ställdes i samma ordning i varje grupp(36,39). En av artiklarna 

använde sig av ostrukturerade intervjuer, huvudfrågan är presenterad i artikelns 

metodavsnitt(38). En av artiklarna använde sig av strukturerade intervjuer som bestod av 

39 slutna frågor som varje deltagare fick besvara individuellt(34). En annan artikel 

redovisar att de intervjuade varje deltagare flera gånger, 1-3 gånger, för att validera det 

som framkommit under varje föregående intervju(33). Alla artiklarna redovisar antingen 

typ av frågor, frågor och eller teman som intervjuerna utgått ifrån. De redovisar även hur 

lång tid som varje intervju tog att genomföra, det framkom ett spam på mellan 35 minuter 

som kortast och 3 timmar som längst men de flesta intervjuer tog runt en timme att 

genomföra(33-40). I sju av artiklarna framkommer att intervjuerna spelades in (33,35-

40). Av dessa sju var det tre som även tog anteckningar under tiden som intervjuerna 

utfördes(35,36,39).  

En av artiklarna redovisar inte hur data sparades(34). I två av artiklarna framkommer att 

deltagarna själva fått bestämma plats för där intervjun skulle äga rum(35,40). Två andra 

artiklar redovisar var intervjun ägt rum men det framkommer inte vem som bestämt 

lokalisationen(34,38). Två andra artiklarna redovisar inte i vilken miljö intervjuerna 

genomförts(34,37). I tre av artiklarna är det huvudförfattarna som genomfört 

intervjuerna(33,38,40). En annan artikel redovisar att den som genomfört intervjuerna är 

en forskningsassistent(34) och två andra att det varit en handledare och en moderator 

närvarande där ena agerat intervjuledare och den andre tagit anteckningar, båda var 

afroamerikanska kvinnor och deltagarna likaså(36,39). De återstående två artiklar 

redovisar inte vem eller vilka som genomfört varje intervju(35,37). 
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Artiklar med kvantitativ ansats 
Tre av artiklarna baserade sig på resultat från forskning med kvantitativ ansats och 

använde sig av enkäter när de samlade in data. Alla tre använde sig dessutom av 

validerade mätinstrument(41-43). 

 

En av artiklarna använde sig av en nätbaserad enkät med flersvarsalternativ. Det tog runt 

45 min för varje deltagare att besvara. Om deltagarna inte besvarade enkäten från början 

till slut skickades en påminnelse så att de fick möjlighet att avsluta sina svar. Enkäten 

byggde på 4 validerade mätinstrument, som presenteras i artikelns metodavsnitt, och 

innefattade även frågor kring demografisk data om deltagarna(41). De två andra artiklarna 

använde sig också av enkäter men dessa skickades via post. Enkäterna besvarades 

anonymt och bestod av frågor med flersvarsalternativ, frågorna besvarades utifrån skalor 

och så kallade svarskategorier. Enkäten var indelad i tre delar där första delen tog upp 

demografisk data, andra delen frågor utifrån syftet med studierna och tredje delen byggde 

på det validerade mätinstrumentet HADS. Frågor som enkäten tar upp redovisas i 

artiklarna under metodavsnitten(42,43). 

 

DISKUSSION 
 

Huvudresultat frågeställning 1 
Resultatet av denna studie visar att erfarenheten av bröstcancer för mammor i åldrarna 

19-65 år med barn i åldrarna 0-30 år påverkas av det faktum att de är mammor. I resultatet 

framkom att mammor strävade efter att bibehålla normalitet och inte låta 

bröstcancerdiagnosen påverka deras familjer, mer specifikt barnen,  mer än nödvändigt. 

Mammor prioriterade sina barns behov framför egna behov. Det framkom att det berodde 

på att det upplevdes vara en del av ansvaret som kommer med att vara kvinna och 

mamma. 

 

Resultatdiskussion frågeställning 1 
Att vara mor innebär att kvinnan aktivt utövar modrande, dvs. att hon integrerar rollen 

som mor i och med moderskap i sin identitet som kvinna(13). Det som framkom i 

resultatet tyder på att mammorna identifierade sig med den traditionella bilden av vad det 

innebär att vara mor(33-40), dvs. att kvinnan och vidare mamman är den som har 

huvudansvaret över barnens omhändertagande(13,14). Idag har mammor dessutom ett 
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större ansvar när det kommer till de mindre traditionella delarna såsom försörjningsansvar 

för familjen(13,44) något som även framkom i resultatet där mammor arbetade trots att 

de egentligen hade mått bättre av att ta ledigt från arbetet och fokusera på den egna hälsan. 

Mammorna hade gemensamt att de utifrån sin roll som mamma prioriterade barnens 

behov framför de egna, dock skiljde sig erfarenheten av hur de upplevde detta.  Med hjälp 

av Travelbees definition av människa blir det möjligt att analysera varför det var på det 

viset. Travelbee menade att människan präglades av den värld hon lever i och hennes 

upplevelse av sjukdom och lidande måste ses i relation till den hon är(26-28). Forskning 

som undersökt erfarenhet av bröstcancer utifrån rollen som kvinna styrker att de sociala 

normerna som kvinnor lever under påverkar deras självbild och identitet. Kvinnan lever 

i en värld där hon förväntas ha ett yttre som motsvarar normen för det kvinnliga könet, 

exempelvis två bröst(6-8). Vidare lever mamman i en värld där hennes identitet som 

mamma präglas av sociala konstruktioner där normer om hur hon som kvinna och i sin 

tur mamma förväntas vara påverkar hennes självbild(13,14,45,46). I resultatet framkom 

exempelvis att mammor prioriterade barnens behov framför egna behov vilket påverkade 

erfarenheten av bröstcancern på flera plan, exempelvis när det kom till behandlingar och 

följder av dessa(33-40). Travelbee menar vidare att varje människa är unik och har 

således egna specifika behov(26-28). Sjuksköterskan bör därmed i mötet med patienten 

utgå från ett holistiskt perspektiv. Det innebär att hen i mötet med den bröstcancersjuka 

mamman ska bejaka hela hennes livsvärld(9,23,24,27).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vården har som mål bedriva vård på lika villkor för 

hela befolkningen(21). Vårdpersonal bör således sträva efter att vården ska vara jämlikt 

och jämställt för alla individer för att på så vis leva upp till det som stadgas i lagen.  

Begreppet jämlikhet i det här avseendet syftar till att individen ska, oavsett och oberoende 

av sin identitet ha samma rätt till vård. Begreppet jämställdhet å andra sidan syftar till att 

hänsyn bör tas till individers olika villkor för att på så vis uppnå en likvärdig vård för 

alla(46). För att sjuksköterskan ska kunna arbeta i enlighet med lagen bör hen, som 

tidigare nämnts, se människan, dvs. individen, och försöka identifiera vilka behov som 

finns hos vederbörande för att därefter kunna ge en god omvårdnad(9,23,24,27).  

 

Travelbee menar att människans upplevelse av sjukdom och lidande präglas av den hon 

är och således även av den värld hon lever i. Sjukdom och lidande påverkar människans 

upplevelse av hälsa.  Sjuksköterskan bör således vara medveten om att mamman är en 
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unik och oersättlig individ som därmed kommer att uppleva och erfara dels sjukdom och 

lidande på olika sätt men även de kraven som följer med normen om hur en mamma bör 

vara(26-28). Forskning som bl.a. undersökt följderna av bröstcancerbehandlingar för 

kvinnan kom fram till att kvinnan förlorar en del av sin identitet som kvinna i och med 

förlusten av brösten, kvinnans självbild påverkas av de sociala normerna som styr hur en 

kvinna förväntas vara(6-8,10). Resultatet visade att även mammor förlorade en del av sin 

identitet som mammor som en följd av bröstcancerdiagnosen och dess behandlingar(33-

40). Både kvinnans och mammans upplevelse av förlust som en följd av sjukdomen kan 

tolkas utifrån Travelbees omvårdnadsteori och hennes definition av lidande. Kvinnan 

lider som en följd av att hennes identitet som kvinna inte lever upp till normen om hur en 

kvinna exempelvis ska se ut, dvs. ha en tvåbröstad kropp. Mamman lider av att inte orka 

leva upp till sin roll som mamma. Travelbee menar nämligen att lidande uppstår när 

människan riskerar att förlora eller förlorar det hon bryr sig om(26-28). Resultatet visade 

även att mammans behov inte prioriterades pga. att barnens behov kom i första hand(33-

40). Mammans välmående blev alltså lidande av att hennes behov som individ inte 

tillgodosågs(26-28). De kände ett ansvar över att inte utsätta barnen för onödigt lidande 

och i flera fall ledde det till att de undanhöll information eller valde att dölja sina känslor 

för barnen(33-40). Forskning som undersökt hur barn till bröstcancerdrabbade mammor 

upplever situationen visar å andra sidan att barn har behov av öppen kommunikation med 

sina föräldrar och efterfrågar en öppen dialog(15,17,18,20). Informations- och 

kommunikationsbehovet bör bejakas för båda grupper i syfte att minimera lidande och 

det är där som sjuksköterskan har en roll att uppfylla. En sjuksköterskas ansvar är att 

främja hälsa och förebygga ohälsa(21,22). Sjuksköterskan bör således arbeta tillsammans 

med patienten för att hjälpa denne att hantera eller minska sitt lidande och på så vis kunna 

uppnå en så god hälsa som möjligt utifrån sin unika upplevelse av vad hälsa innebär och 

således hitta mening(28).  

Familjecentrerad omvårdnad, där sjuksköterskan möter familjen och för en dialog i syfte 

att tillsammans identifiera resurser som kan användas med målet att främja en hälsa och 

förebygga ohälsa(47), bör tillämpas. Resultatet för den aktuella forskningen samt studier 

som gjorts om barn till bröstcancerdrabbade mammor visar nämligen att när en mamma 

drabbas av bröstcancer så påverkas hela familjen, inte minst barnen(15-20,33-40). I 

arbetet med den beskrivna patientgruppen, dvs. uppsatsens målpopulation, bör alltså 

sjuksköterskan se mamman i sin helhet och bejaka den värld hon lever i(26-28). 

Familjecentrerad omvårdnad är således ett sätt att komma närmare den 
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bröstcancerdrabbade mammans värld(47). Det är i mötet med människan, den 

bröstcancerdrabbade mamman, som sjuksköterskan kan identifiera mammans behov av 

omvårdnad och försöka tillsammans med henne, och vidare även familjen, tillgodose 

dessa och hjälpa mamman att hitta mening i sin livssituation. Men en förutsättning för 

detta är att det byggs upp en relation mellan sjuksköterskan och mamman. Travelbee 

menar att alla mellanmänskliga relationer bygger på kommunikation mellan individer där 

var och en bidrar med sin kunskap. Vart eftersom kommunikationen fortlöper uppstår 

empati och sympati för den andre. Sympati och empati är grundläggande faktorer i den 

mellanmänskliga relationen(26-28). Dessa faktorer är således viktiga komponenter i syfte 

att uppnå en god omvårdnad och därmed bör sjuksköterskan sträva efter att skapa ett 

utrymme där relationen kan utvecklas i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa genom 

att tillämpa ett holistiskt perspektiv på sitt omvårdnadsarbete. 

 

Huvudresultat frågeställning 2 
Det framkom att olika metoder användes i de kvalitativa artiklarna för datainsamling. De 

flesta använde sig av semistrukturerade frågor men  det förekom även ostrukturerade- och 

strukturerade intervjuer. De flesta kvalitativa artiklarna samlade in sitt material med hjälp 

av individuella intervjuer men även gruppintervjuer förekom. De kvantitativa artiklarna 

använde sig uteslutande av frågeformulär med flersvarsalternativ och välbeprövade 

mätinstrument.   

 

Resultatdiskussion frågeställning 2 
Det framkom att datainsamlingsmetoden för studierna med kvalitativ ansats använde sig 

av olika intervjutekniker. De flesta av dem använde sig av semistrukturerade 

intervjuer(33,35-37,39,40) vilket möjliggör för forskaren att dels försäkra sig om att det 

ämnet som undersöks täcks upp samtidigt som det tillåter ett mer öppet förhållningssätt 

gentemot ämnet som studeras i det avseende att deltagarna även uppmuntras att tala fritt 

kring ämnet(25). Ostrukturerade intervjuer å andra sidan tillämpades bara i en av 

studierna när data samlades in. Huvudfrågan tillät deltagarna att fritt beskriva sin 

erfarenhet av bröstcancer med egna ord och dela med sig av det de kände att de ville dela 

med sig av(38). Forskare som tillämpar den här tekniken har som avsikt att lämna all typ 

av förförståelse och fördomar åt sidan i syfte att utforska ett fenomen med fullständig 

öppenhet. Att inte styras av fördomar och förförståelse samt att inte styra deltagarna, dvs. 

de som blir intervjuade, ökar möjligheten att kunna studera ett fenomen på djupet utan att 
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forskaren färgar resultatet, dock kan det visa sig vara svårt att helt lämna sina individuella 

erfarenheter åt sidan eftersom bara blotta närvaron av forskaren kommer att påverka 

deltagarnas svar och således data som samlas in(25). Två av studierna försökte minska 

risken för detta genom att de som ledde intervjuerna hade gemensamt med de intervjuade 

att de var kvinnor med samma kulturella och etniska bakgrund, afro-amerikanskor. En av 

dem agerade moderator och den andre observerade gruppen och tog anteckningar(36,39). 

Att samla in data utifrån observationer av grupper är även något som beskrivs som svår 

eftersom gruppen i sig påverkar varandra samtidigt som det i sin tur påverkas av 

forskarens närvaro. En kritik som riktats gentemot den här typen av datainsamlingsmetod 

är att individens åsikt inte alltid kommer fram utan riskerar att tystas ner av 

grupptrycket(25). De studier som tillämpade den intervjutekniken när data samlades 

in(36,39) delade in sina deltagare i tre grupper utifrån dessa vetenskapliga 

rekommendationer(25) dock skiljde sig en av grupperna från övriga två i det avseende att 

en av deltagarna var en pappa med bröstcancer vilket kan ha påverkat gruppdynamiken 

och således det som framkom i just den gruppen(36,39). Det har nämligen även riktats 

kritik kring huruvida det som framkommer av sådana studier verkligen kan likställas med 

det som framkommer under så kallade individuella intervjuer där individen kan antas 

våga tala mer naturligt utan att påverkas av rädslan för vad andra ska tycka. Det 

rekommenderas därmed att intervjuer i grupp ska genomföras i homogenagrupper, dvs. 

grupper där deltagarna är lika varandra eller har liknande erfarenheter vilket inte riktigt 

kan påstås vara fallet i de ovan nämnda studier(25). 

 

Miljön för intervjun, dvs. den plats där intervjun genomförs, har även visat sig påverka 

datainsamlingen och således även resultatet(25). Det framkommer bara i en av studierna 

att de intervjuade själva fick välja miljön för där intervjun skulle äga rum(40). I en annan 

studie framkommer dock att intervjuerna genomfördes i hemmet hos de intervjuade, 

hotellrum eller på deras arbetsplats(35). Att genomföra intervjuer i hemmaliknande 

miljöer är optimalt eftersom det kan bidra till att den intervjuade dels känner sig mer 

bekväm och därmed manad att våga dela med sig av sin erfarenhet, åsikter eller dylikt 

och samtidigt släpps forskaren in i den intervjuades livsvärld(25) Men det är inte alltid 

möjligt och det rekommenderas i sådana fall att försöka lokalisera intervjun till vad som 

kan klassas som hemmaliknande miljöer, dvs. miljöer där den intervjuade kan antas känna 

sig avslappnad nog att våga dela med sig av sin historia(25). Två av studierna genomförde 

intervjuerna på sjukhuset eller sjukhusliknande miljöer(34,38). Övriga studier redovisar 
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inte miljön för intervjuerna vilket gör det svårt för läsaren att avgöra huruvida 

datainsamlingsmetoden i det här avseendet, dvs. utifrån miljön där intervjuerna 

genomfördes, har påverkat resultatet i de olika studierna. 

 

Studierna med kvantitativ ansats samlade in data med hjälp av frågeformulär. De byggde 

på slutna frågor med flersvarsalternativ samt använde sig av välkända mätinstrument(41-

43). Att använda sig av välkända mätinstrument rekommenderas eftersom dessa är 

välbeprövade och har hög validitet och reliabilitet vilket i sin tur ökar möjligheten att 

studien i sig också får det(25).  

 

Kvantitativa studier undersöker ofta ett större urval i syfte att minska den statistiska 

felmarginalen. Formulär med slutna frågor är lättare och mindre tidskrävande att 

analysera dock är det svårt att arbeta fram formulär med den typen av frågor eftersom 

risken finns att svarsalternativen inte täcker upp alla möjliga utfall och betydelsefull 

information går förlorad. Men de är å andra sidan lättare att svara på vad gäller tid, 

deltagarna behöver inte formulera sina tankar med egna ord och därmed går det åt mindre 

tid åt att svara fler frågor i jämförelse med öppna frågor. Detta gör det möjligt för 

forskaren att samla in information från fler deltagare under kortare tid och möjliggör 

således att ett större urval av populationen kan studeras än om hen använder sig av 

formulär med öppna frågor. Formulären skickades och svarades via post eller mail. Detta 

är ett kostnadseffektivt sätt att samla in information men risken för bias ökar då färre 

tenderar att svara jämfört med andra datainsamlingsmetoder(25).  I två av artiklarna 

framkommer att de som inte hade svarat på formulären kontaktades via telefon i syfte att 

ta reda på orsaken till deras beslut att inte medverka(42,43). I en annan av artiklarna 

framkom att deltagare som inte svarat på formulären i sin helhet fick påminnelse med 

förfrågan om att färdigställa den(41). Att skicka påminnelse är något som rekommenderas 

i syfte att fler deltagare ska svara(25). 

 

Metoddiskussion 
Sökstrategin som tillämpades var att enbart söka och inkludera publicerade vetenskapliga 

artiklar i välkända specialiserade databaser i enighet med riktlinjerna för examensarbete 

på grundnivå(48). Att tillämpa en sådan sökstrategi möjliggör tillgång till en betydande 

del av världens forskningsresultat. Stora mängder forskningsresultat publiceras och finns 

lättillgängligt för bl.a. studenter. Dock rekommenderas det att tillämpa flera olika 
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sökstrategier om man vill vara säker på att täcka det ämnet man ämnar undersöka i sin 

helhet. Genom att inte inkludera exempelvis så kallad grå litteratur, som innefattar bl.a. 

opublicerat forskningsresultat, ökar risken för förekomst av bias och därmed påverkas 

studiens resultat(25). De inkluderade artiklarna var uteslutande författade av primära 

källor. Detta är i enlighet med riktlinjerna för examensarbete på grundnivå(48). 

Andrahandskällor är oftast en sammanställning av resultat från flera olika studier och 

utesluter många gånger en beskrivning av metoden för de inkluderade studierna i detalj, 

vilket således minskar möjligheten att göra en noggrann granskning och analys av 

resultatet som presenteras(25). Sökstrategin är inte redovisad i helhet utan enbart där 

sökningar resulterade i träffar som inkluderades i resultatet dock är alla sökkombinationer 

presenterade. Att ha ett organisatoriskt system där det dokumenteras varifrån och hur 

artiklarna hittats rekommenderas för att dels effektivisera sökningen och dels öka 

möjligheten för reproducerbarhet samt öka studiens trovärdighet och pålitlighet(25). 

Vidare gjordes även begränsningar vad gäller språket som de publicerade artiklarna var 

skrivna på trots att författarna behärskar ett flertal språk utöver svenska och engelska. Det 

gjordes i syfte att öka transparens samt möjligheten för andra att granska studiens 

tillförlitlighet, pålitlighet samt objektivitet och därmed kunna analysera huruvida 

resultatet som framkommer är autentisk(25).   

 

Kontrollerade ämnesord rekommenderas i syfte att få träffsäkra träffar som täcker upp 

ämnet man undersöker(25). Dock användes fritext för sökorden, mother och experience. 

Mother användes i syfte att trunkera ordet. Trunkering möjliggör en breddning av 

sökningen genom att alla böjningar av ordet inkluderas(25). Författarna var angelägna 

om att täcka områden som exempelvis Motherhood, och Mothering, som inte heller finns 

som kontrollerade ämnesord.  Begreppet experience är en central del av den här studiens 

syfte. Begreppet finns inte som oberoende kontrollerad ämnesord. Att använda sig av 

fritextsökning i det här fallet minskade risken för att insamlad data skulle påverkas av 

författarnas förförståelse och att bias skulle färga resultatet genom att fenomenet därmed 

inte skulle utforskas utifrån öppenhet och objektivitet vilket står i strid med 

forskningsetiken(25). 

 

Författarna är medvetna om att fyra av artiklarna som inkluderades och ligger till grund 

för resultatet byggde på studier av en population som skiljde sig från studiens 

målpopulation. De inkluderades utifrån inklusionskriterier, mer specifikt pga. att det i 
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artikelns resultat går att urskilja den här studiens målpopulation. I två av artiklarna bestod 

populationen av 8 mammor och en pappa, alla hade bröstcancer (36,39). I en av artiklarna 

bestod populationen av 16 mammor med bröstcancer och 2 mammor med 

äggstockscancer(35) och i en annan av artiklarna framgick det inte om hela populationen 

bestod av mammor(33). Författarna har dock enbart inkluderat i sitt resultat delar av 

artiklarna där det tydligt framgår att det som redovisas är utifrån målpopulationen, dvs. 

den populationen som ämnades studera i den här studien. De artiklar där populationen 

bestod av både mammor och en pappa representerar dessutom en folkgruppsminoritet, i 

form av afroamerikaner, med syftet att lyfta upp just erfarenheten som en marginaliserad 

grupp kan tänkas uppleva(36,39). Det behöver dock inte vara en svaghet för den aktuella 

studien. Erfarenheten och upplevelsen som andra folkgrupper och kulturer, än den som 

beskrivs och undersöks i de två artiklarna, har av att vara mamma i åldrarna 19-65 år vara 

sjuk i bröstcancer och samtidigt ha barn i åldrarna 0-30 år  är representerad i form av 

övriga artiklar. Detta ökar studien överförbarhet då resultatet är representativ för flera 

folkgrupper med den gemensamma faktorn bröstcancer i samband med modrande.  

 

Under urvalsprocessen och dataanalysen gick författarna igenom materialet var för sig 

och diskuterade därefter de individuella iakttagelserna i grupp. Detta underlättade 

genomförandet av en kritisk objektiv granskning av materialet. Dels för identifiera vilka 

artiklar som svarade på syftet med studien och därmed skulle inkluderas och vidare 

analysera insamlad data från de inkluderade artiklarna, identifiera likheter och skillnader 

och därefter kategorisera artiklarnas resultat under olika teman utifrån den aktuella 

studiens syfte och frågeställning. Att kritiskt granska varje artikel vid minst två oberoende 

tillfällen och av två individer ökade möjligheten att resultatet för den aktuella studien 

skulle återspegla en objektiv tolkning av den insamlad data och därmed ökar det studiens 

så kallade confirmability(25). 

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 
Erfarenheten av bröstcancer för studiens målpopulation var densamma för alla men 

upplevelsen av erfarenheten skiljde sig åt. Studien ger ökad förståelse för hur människan 

är en unik och ersättlig individ som präglas av den värld hon lever i. I föreliggande studie 

framkommer att mammans erfarenhet av bröstcancer är att sjukdomen påverkar hennes 

roll som mamma och samtidigt påverkar hennes roll som mamma sjukdomen. 

Upplevelsen av detta är individbunden men i studien framkommer att den 
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bröstcancerdrabbade mamman har ett ökat behov av stöd för att kunna hantera sin nya 

livssituation och på så vis kunna tillgodose både barnens behov och de egna individuella 

behoven utanför mammarollen. Studien kan användas i syfte att tydliggöra och öka 

kunskap om betydelsen av att bedriva familjecentrerad omvårdnad för familjer där 

mamman har drabbats av bröstcancer. Sjuksköterskan kan således utifrån det som 

framkommit i studien få ökad kännedom om betydelsen av att tillämpa holistiskt 

perspektiv i sitt omvårdnadsarbete tillsammans med den bröstcancerdrabbade mamman 

och hennes familj.   

 

Förslag till fortsatt forskning 
I studien framkom att mammor upplevde att deras erfarenhet och eller upplevelse av 

bröstcancer påverkades av mammarollen på flera plan. Författarna har analyserat 

resultatet med hjälp av Travelbees omvårdnadsteori men det framkom att vidare 

fördjupning och analys av fenomenet utifrån ett genusperspektiv hade behövts i syfte att 

öka förståelsen för hur de sociala normer som kvinnan och i sin tur mamman lever efter 

påverkar hennes hälsa och välmående. Att studera hur pappan med cancer upplever och 

eller erfar sin sjukdom i relation till papparollen och jämföra med hur mamman med 

bröstcancer upplever och eller erfar sin sjukdom i relation till sin mammaroll hade varit 

av intresse i syfte att undersöka om könsidentitet påverkar upplevelsen och eller 

erfarenheten av att vara sjuk. Sjuksköterskan ska enligt hälso- och sjukvårdslagen arbeta 

i syfte att erbjuda jämlik och jämställd vård för hela befolkningen. Därmed är det viktigt 

att belysa områden där det finns förbättringsmöjligheter i syfte att kunna åtgärda ojämna 

förhållanden och samtidigt förbättra omvårdnaden för patienten. 

 

Slutsats 
För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad till den bröstcancerdrabbade modern 

och i sin tur till hennes familj är det viktigt att belysa hur hon inte enbart är en cancersjuk 

kvinna utan även ta in perspektivet att hon samtidigt är mamma, dvs. ta in hela hennes 

livsvärld. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Sökindex 
DATUM  DATABAS LIMITS SÖKORD TRÄFFAR 

TOTALT 

MÖJLIGA 

TITLAR 

MÖJLIGA 

ABSTRAKT 

Exklusive 

dubbletter  

INKLUDERADE 

ARTIKLAR 

20160907 

Sökning 

1 

PubMed Full text 

Publiceringsår: 

2010-2016 

Språk: Engelska 

och Svenska 

Ålder: 19-24, 19-

44, 45-64 

 

”parent child relations"[MeSH Terms] 

AND "breast neoplasms"[MeSH Terms] 

35 23 9 6 

20160907 

Sökning 

2 

PubMed Full text 

Publiceringsår: 

2010-2016 

Språk: Engelska 

och Svenska 

Ålder: 19-24, 19-

44, 45-64 

 

"breast neoplasms"[MeSH Terms] AND 

"parenting"[MeSH Terms] 

9 8 2 2 
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20160907 

Sökning 

3 

PubMed Full text 

Publiceringsår: 

2010-2016 

Språk: Engelska 

och Svenska 

Ålder: 19-24, 19-

44, 45-64 

 

"breast neoplasms"[MeSH Terms] AND 

"mothers"[MeSH Terms] 

44 17 6 1 

20160907 

Sökning 

4 

PubMed Full text 

Publiceringsår: 

2010-2016 

Språk: Engelska 

och Svenska 

Ålder: 19-24, 19-

44, 45-64 

 

"breast neoplasms"[MeSH Terms] AND 

mother* (Fritext) AND 

experience*(Fritext) 

21 12 3 1 

20160907 

Sökning 

7 

CINAHL Linked full text 

Publiceringsår: 

2010-2016 

Språk: Enhelska 

och Svenska 

Ålder: 19-44, 45-64 

"Breast Neoplasms" (Cinahl Headings, 

MH) AND "Mothers" (Cinahl Headings, 

MH) 

7 2 2 1 

TOTALT    116 62 22 11 
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Bilaga 2: Resultatmatris 

 

Titel, författare, årtal, studieland 

och sökning 

Syfte Resultat 

African American Parents’  

Experiences Navigating Breast Cancer 

While Caring for Their Children. 

 

Davey, M P., Niño, A., Kissil, K. & 

Ingram, M. 

 

2012 

 

Studieland: USA 

 

Sökning 1 

 

 

Att främja en bättre förståelse för 

afroamerikanska föräldrars 

upplevelser av föräldraskap när de 

har barn i skolåldern och samtidigt 

hanterar sin bröstcancer för att på så 

vis kunna utveckla 

interventionsprogram för familjer 

som fokuserar på kulturens betydelse 

för upplevelsen/erfarenheten av 

bröstcancer i familjen.  

 

Studien kom fram till följande: Bröstcancer är något som drabbar hela familjen. Att 

prioritera barnen framför egna behov är en del av föräldrarollen. Adekvat information 

anpassad efter barnens individuella behov är viktig. Föräldrar känner, i samband med att 

de är sjuka,  oro för barnen och vill vara ett stöd åt dem. Ibland är även barnen ett stöd åt 

sina föräldrar. Erfarenheten av bröstcancer leder till nya lärdomar. 

How do I tell the children? Women’s 

experience of sharing information 

about breast cancer diagnosis and 

treatment. 

 

Att undersöka mammors erfarenhet 

av att berätta för sina barn om sin 

bröstcancerdiagnos och granska 

faktorer som påverkade deras beslut. 

Vidare var syftet att identifiera 

gemensamma behov som kvinnor har 

Studien kom fram till följande: Mammor vill skydda sina barn och sätter barnens 

individuella behov i första hand. De försöker bibehålla normalitet i hemmet och dagliga 

livet under hela sjukdomsprocessen. 

Mammor försöker skydda barnen från att påverkas av behandlingar och bieffekter av 

dessa. 
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Asbury, N., Lalayiannis, L. & Walshe, 

A. 

 

2014 

 

Studieland: England 

 

Sökning 1 

  

i syfte att förbättra framtida tjänster 

genom att kunna möta dessa behov. 

 

”I knew from day one that I´m either 

gonna fight this or be 

defeated”:African American parents ’ 

experiences of coping with breast 

cancer. 

 

Kissil, K., Niño, A., Ingram, M. & 

Davey, M. 

 

2013 

 

Studieland: USA 

 

Sökning 1 

 

Att beskriva hur afroamerikanska 

föräldrar hanterar sin 

bröstcancerdiagnos och behandling. 

Vidare var syftet även att med hjälp 

av denna studie utveckla 

interventionsprogram för familjer 

med fokus på kultur.  

 

Studien har kommit fram till följande: Föräldrarna får stöd i olika former och från olika 

håll i samband med att de har cancer samt känner tacksamhet över detta. Andlighet är en 

viktig stödresurs när föräldrar hanterar sin sjukdom. Föräldrar finner mening i att kunna 

vara ett stöd åt andra.  

 

Att vara förebilder för sina barn och att bibehålla normalitet i det vardagliga livet 

beskrivs som viktigt.  

 

Föräldrar beskriver att erfarenheten av att ha bröstcancer leder till nya livsinsikter.  
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Impact of maternal breast cancer on 

school-aged children in Saudi Arabia. 

 

Al-Zaben, A., Al-Amoudi, S., El-Deek, 

B S. & Koenig, H G. 

 

 

2014 

 

Studieland: Saudi Arabien 

 

Sökning 1 

 

Att undersöka effekterna av moderns 

bröstcancerdiagnos på barnens 

psykosociala stabilitet samt mor-barn 

relationen utifrån hur mödrarna 

upplever detta. 

Studien har kommit fram till följande: Vissa mammor väljer att berätta om sin diagnos 

och behandlingar för sina barn medan andra väljer att inte göra det. Hänsyn tas till 

barnens individuella behov när beslut kring detta tas.  

 

Vad som berättas utgår bl.a. från barnens behov samt synliga tecken av behandlingen.  

 

En del mammor upplever att det för med sig en negativ påverkan på mamma-barn 

relationen att berätta för barnen om sin diagnos. Men de flesta mammor upplever att 

barnen och relationen till barnen påverkas positivt av att de berättar om sin diagnos. 

Skolresultat visar dock att barnens prestationer försämras när barnen har en mamma som 

är sjuk i bröstcancer. 

 

It´s hard for mums to put themselves 

first’: How mothers diagnosed with 

breast cancer manage the sociological 

boundaries between paid work, family 

and caring for the self. 

 

Mackenzie, C R. 

 

2014 

 

Studieland: Australien 

Att undersöka hur Australienska 

kvinnor i arbetsförålder och mammor 

till  barn i omvårdnadsberoende ålder 

lyckas hantera de konkurrerande 

kraven på att ta hand om sig själva, 

sina barn och sitt arbete. 

Studien har kommit fram till följande: Mammor får i samband med bröstcancer en 

förändrar livssyn. Detta leder till att omprioriteringar utifrån familjens behov, arbete och 

den egna hälsan görs. Barnens behov prioriteras framför egna behov, bl.a. vid beslut om 

behandlingar. Det är inte enbart mammor som sätter barnens behov i första hand utan 

även andra gör det. Allt detta påverkar återhämtningen. 

 

Mammor upplever att det råder skillnader mellan könen och att de måste, trots sjukdom, 

leva upp till de krav som kommer i och med att de är kvinnor och mammor.  

 

Många upplever avsaknad av stöd, både i hemmet och arbetslivet medan andra har 

stödnätverk runt sig som hjälper de att hantera situationen bättre. 
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Sökning 1 

 

Det finns skillnader i hur kvinnor som bor i städer och kvinnor från landsbygden tar 

beslut om behandlingar. 

 

 

The impact of breast cancer on mother-

child relationships in Korea 

 

Kim, S., Ko, Y H. & Jun, Y E. 

 

2011 

 

Studieland: Korea 

 

 

Sökning 1 

Att undersöka påverkan av 

bröstcancer hos unga koreanska 

mödrar och deras barn efter 

cancerdiagnosen och att identifiera 

mönster i relationsförändringar och 

innebörd.  

Studien har kommit fram till följande: Det är svårt för mammor att hitta balans mellan 

att tillfredsställa egna – och barnens behov. De flesta mammor prioriterar barnens 

behov.  

 

Att hand om barnen hör huvudsakligen till en mammas roll. Att fortsätta ta hand om 

barnen och hushållet, vardagliga sysslor samtidigt som man har bröstcancer är en 

utmaning för mammor. Många mammor kan räkna med stöd men stödet begränsas till 

barnomsorg.  

 

Mammor önskar mer stöd från partners och vården.  

 

 

Att ge information till barnen om diagnosen och dess följder är viktigt för de flesta 

mammor och hänsyn tas till barnens individuella behov när de delar med sig av 

information. Andra väljer att inte berätta vilket har en påverkan på deras välmående.  

 

Erfarenheten av att ha bröstcancer leder till att mammor gör omprioriteringar i livet och 

synen på mamma rollen förändras.  
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The impact of motherhood on 

perceived stress, illness intrusiveness 

and fear of cancer recurrence in young 

breast cancer survivors over time 

 

Arés, I., Lebel, S. & Bielajew, C. 

 

2014 

 

Studieland: Canada 

 

Sökning 2 

Del 1: Att undersöka huruvida 

föräldraskap har en påverkan på den 

bröstcanceröverlevande mammans 

välmående på kort och långsikt. 

 

Hypotes: Välmåendet hos alla 

bröstcanceröverlevare är sämre på 

kort sikt, hos unga mödrar är den 

desto mer påtaglig eftersom 

föräldraskap ställer krav på dem när 

sjukdomspåverkan är som starkast. 

Den här skillnaden kommer att jämna 

ut sig på lång sikt när 

föräldraskapskraven förknippade med 

cancern minskar.  

 

Del 2: Att undersöka bestämmande 

faktorerna hos unga mammor som 

haft bröstcancer och se om det finns 

samband mellan dem, tillsammans 

eller var för sig,  och mammornas 

välmående.   

 

Studien har kommit fram till följande: Alla kvinnor som drabbas av bröstcancer, oavsett 

moderskapsstatus, har sämre välmående på kort sikt jämfört med hur deras välmående är 

på lång sikt.  

Unga mammor med bröstcancer upplever dock större rädsla för återfall och påverkas 

mer av sin sjukdom jämfört med de som inte har barn, oavsett tid sen diagnos. 

 

Tid sen diagnos och föräldraskapsstress är de faktorer som har mest påverkan på 

mammors välmående.   

 

 

 

 



 

43 

 

Hypotes: faktorerna yngre ålder hos 

mödrar , yngre barn , högre nivåer av 

föräldraskap stress och kortare tid 

sedan diagnos har alla en negativ 

påverkan på välbefinnandet. En 

kombination av mer än en av dessa 

faktorer kommer ha större påverkan 

på välmåendet. Och vidare kommer 

faktorerna; ”kortare tid sedan 

diagnos” och ”högre nivåer av 

föräldraskapsstress” påverka 

varandra.  

 

Worrying about one’s children after 

breast cancer diagnosis: desired timing 

of psychosocial intervention. 

 

Kollberg Stinesen, K., Wilderäng, U., 

Möller, A. & Steinbeck, G. 

 

2014 

 

PubMed sökning 2 

 

Att undersöka vid vilken tidpunkt 

mammor med bröstcancer önskar 

psykosocialt stöd gällande oro för 

sina barns välmående året efter att ha 

fått sin diagnos och identifiera vilka 

psykosociala faktorer som påverkar 

detta.  

 

Hypotes: mammor med 

diagnostiserad bröstcancer önskar att 

motta psykosocialt stöd omedelbart 

Studien har kommit fram till följande: Stöd för oron för ens barn önskas direkt efter 

diagnos och innan kirurgisk behandling av de flesta kvinnor. Faktorn som påverkar ens 

oro mest är oro för den ekonomiska situationen.  

 

Att motta cytostatikabehandling och ålder på barnen påverkar upplevelsen av behovet av 

stöd.  

 

Mammor upplever att de  önskar få stöd under tiden som de upplever oron som starkast.  
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Studieland: Sverige 

 

Sökning 2 

 

efter diagnos gällande oron för sina 

barns välmående. De psykosociala 

variabler som är associerade med 

detta är oro för barnen. 

Worrying about one’s own children, 

psychological well-being, and interest i 

psychosocial intervention. 

 

Kollberg Stinesen, K., Thorsteinsdottir, 

T., Wilderäng, U. & Steinbeck, G. 

 

2013 

 

Studieland: Sverige 

 

Sökning 3 

Att undersöka association mellan 

möjliga förutsägande faktorer och låg 

psykosocialt välmående och även att 

undersöka relation mellan ålder på 

yngsta barnet och mammans 

självuppskattade behov av 

psykosocial intervention. 

 

Hypotes: det finns personliga och 

hälsorelaterade faktorer associerade 

till välmående. Mammor med de 

yngsta barnen upplever ofta ett behov 

av psykosocialt stöd jämfört med 

mammor med äldre barn eller barn 

som inte bor hemma.  

 

 

Studien har kommit fram till följande: Att oroa sig för sitt barn är den starkaste faktorn 

associerad till lågt psykosocialt välmående.  

 

Mammor med barn i åldrarna 10 år eller yngre uttrycker oftare en önskan om att tala 

med professionella för att få stöd gällande oro för sina barn jämfört med mammor som 

har äldre barn eller barn som inte längre bor hemma.  

 

Experiences of Syrian women with 

breast cancer regarding chemotherapy: 

A qualitative study 

Att utforska syriska kvinnors 

erfarenhet av cytostatikabehandling i 

samband med att de har bröstcancer 

Studien har kommit fram till följande: Negativa känslor är den vanligaste bieffekten av 

cytostatikabehandling. 
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Nizamli, F., Anoosheh, M. & 

Mohammadi, E. 

 

2011 

 

Studieland: Syrien 

 

Sökning 4 

 

 

 

 

Mammors främsta oro är barnen och vilken påverkan behandlingar kan ha på barnens 

välmående. 

 

Mammor upplever det som svårt att kunna leva upp till mammarollen när de är sjuka i 

bröstcancer.  

Safeguarding the children: The cancer 

journey of young mothers. 

 

Strickland, J., Foley Wells, C. & Porr, 

C. 

 

2015 

 

Studieland: Canada 

 

Sökning 7 

Att undersöka hur unga mammor 

hanterar sin mammaroll och ansvar 

kopplat till mammarollen under sin 

bröstcancersjukdom. 

 

 

Studien har kommit fram till följande: Mammor försöker skydda sina barn från påverkan 

av diagnosen och dess följder i så lång utsträckning som möjligt genom att fokusera på 

barnens välbefinnande utifrån deras behov. De försöker bibehålla normalitet i vardagen 

och hittar nya sätt att umgås med barnen när de gamla inte är möjliga som en följd av 

bieffekter av behandlingar.  
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Bilaga 3: Metodmatris 

 

Titel, författare, årtal, 

studieland och sökning 

Design och vetenskaplig tradition Urvalsgrupp/deltagare Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

African American Parents’  

Experiences Navigating Breast 

Cancer While Caring for Their 

Children. 

 

Davey, M P., Niño, A., Kissil, K. 

& Ingram, M. 

 

2012 

 

Studieland: USA 

 

Sökning 1 

 

Deskriptiv studie med  

kvalitativ ansats 

9 st afroamerikanska föräldrar, 8 

mödrar och 1 far,  i åldrarna 34-56  

med bröstcancer diagnos, stadie I-

III, och med hemmavarandebarn i 

åldrarna 11-18. Barnen  var 

medvetna om förälderns diagnos. 

 

Deltagarna fick information om 

intervjufrågorna i förväg.  

Semistrukturerade gruppintervjuer 

genomfördes i grupper om  4, 3 och 

2 deltagare i vardera grupp. Det 

framkommer inte var intervjuerna 

genomfördes.  

Frågor för intervjuerna 

formulerades utifrån sju teman 

baserade på författarnas tidigare 

forskning om föräldrar med cancer. 

De som genomförde och agerade 

moderator under gruppintervjuerna 

var två afroamerikanska kvinnor. 

Frågorna ställdes i samma ordning 

i alla tre grupper. Intervjuerna 

spelades in och anteckningar togs 

av en av handledarna under tiden 

som intervjuerna pågick. 

Intervjuerna transkriberades av 

forskningspersonal. 

Varje intervju tog ca 90 min.  

Datan analyserades systematisk 

och teman identifierades. 

Forskningsgruppen gick igenom 

materialet flertal gånger både 

individuellt och i grupp. Alla 

påståenden som deltagarna 

beskrivit sorterades i ett 

dataprogram. Därefter föreslog 

varje författare en lista med 

möjliga teman för att organiserad 

och kategorisera varje påstående. 7 

huvudteman identifierades och 

påståendena sorterades under dessa 

när konsensus uppnåtts. En tabell 

som visade hur många påståenden 

som gjorts under varje tema 

upprättades.  
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How do I tell the 

children?Women’s experience of 

sharing information about breast 

cancer diagnosis and treatment. 

Asbury, N., Lalayiannis, L. & 

Walshe, A. 

 

2014 

 

Studieland: England 

 

Sökning 1 

 

Explorativ studie med kvalitativ 

ansats 

10 st kvinnor som hade fått en 

bröstcancerdiagnos för 1-4 år och 

genomgått behandling för 

bröstcancer senast 6 månader innan 

studien påbörjades.  

Kvinnorna hade barn i åldrarna 2-

24 år  när studien genomfördes 

men alla barn var under 19 vid 

tiden för diagnosen.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med var och en av 

deltagarna och med fokus på 

mödrarnas erfarenhet av att berätta 

för sina barn om diagnosen, hur 

mycket och när de berättade. Vilka 

faktorer som påverkade deras 

beslut att berätta samt vilken typ av 

stöd hon hade under tiden för detta 

samt vilken typ av stöd hon hade 

önskat att hon hade fått. Det 

framkommer inte vem som utförde 

intervjuerna eller var intervjuerna 

genomfördes. Varje intervju varade 

i ca 60 min och spelades in för att 

sedan transkriberas. 

 

Datan analyserades av tre 

oberoende granskare utifrån 

tematisk analysmetod. Teman 

identifierades.   

 

”I knew from day one that I´m 

either gonna fight this or be 

defeated”:African American 

parents ’ experiences of coping 

with breast cancer. 

 

Kissil, K., Niño, A., Ingram, M. & 

Davey, M. 

 

Deskriptiv studie med kvalitativ 

ansats 

9 st afroamerikanska föräldrar, 8 

mödrar och 1 far,  i åldrarna 34-56  

med bröstcancer diagnos, stadie I-

III, och med hemmavarandebarn i 

åldrarna 11-18. Barnen  var 

medvetna om förälderns diagnos. 

 

Deltagarna fick information om 

intervjufrågorna i förväg.  

Semistrukturerade gruppintervjuer 

genomfördes i grupper om  4, 3 och 

2 deltagare i vardera grupp. Det 

framkommer inte var intervjuerna 

genomfördes.  

Frågor för intervjuerna 

formulerades utifrån sju teman 

Innehållsanalysmetod. Systematisk 

granskning av innehållet i den 

insamlade datan gjordes. 

Påståenden om hur föräldrar 

beskrev att de hanterade sin cancer 

kodades.  

Därefter läste hela forskarteamet 

innehållet vid minst två olika 

tillfällen.  
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2013 

 

Studieland: USA 

 

Sökning 1 

baserade på författarnas tidigare 

forskning om föräldrar med cancer. 

De som genomförde och agerade 

moderator under gruppintervjuerna 

var två afroamerikanska kvinnor. 

Frågorna ställdes i samma ordning 

i alla tre grupper. Intervjuerna 

spelades in och anteckningar togs 

av en av handledarna under tiden 

som intervjuerna pågick. 

Intervjuerna transkriberades av 

forskningspersonal. 

Varje intervju tog ca 90 min. 

 

 

Två av forskarna identifierade 

oboeroende av varandra alla 

påstående som kunde kopplas till 

begreppet coping utifrån Lazarus 

definition av begreppet. Påståenden 

inkluderades i databasen när 

konsensus uppnåddes. 

När databasen var komplett gjorde 

alla fyra forskare en lista med 

förslag på teman för att 

kategorisera påståendena. Fem 

teman framkom. 

Antal påståenden under varje tema 

samt antal föräldrar som påtalat 

varje påstående räknades med syfte 

att öka förståelsen för betydelsen 

varje tema hade för deltagarna. 

 

Impact of maternal breast cancer 

on school-aged children in Saudi 

Arabia. 

 

Al-Zaben, A., Al-Amoudi, S., El-

Deek, B S. & Koenig, H G. 

 

 

2014 

Deskriptiv studie med kvalitativ 

ansats 

28 kvinnor i åldrarna 35-60 med 

bröstcancerdiagnos, stadie I-III. De 

hade barn i åldrarna 5-16.  

Strukturerade individuella 

intervjuer genomfördes av en och 

samma forskningsassistent och 

ägde rum på ett 

bröstcancermottagning. Varje 

intervju tog mellan 45-60 min och 

de 39 frågorna som ställdes var av 

typen slutna frågor.  

Framkommer inte 



 

49 

 

 

Studieland: Saudi Arabien 

 

Sökning 1 

 

It´s hard for mums to putt 

hemselves first’: How mothers 

diagnosed with breast cancer 

manage the socialogical boundaries 

between paid work, family and 

caring for tthe self. 

 

Mackenzie, C R. 

 

2014 

 

Studieland: Australien 

 

Sökning 1 

Epistemologisk feministisk studie 

med kvalitativ ansats. 

32 mammor i åldrarna 28-52 som 

arbetade antingen heltid eller deltid 

och hade mellan 1-4 barn i sin 

vårdnad. 18 av kvinnorna bodde i 

städer och 14 i lantlig miljö. 

 

En intervjuguide utformades med 

hjälp av gruppintervjuer  

bestående av två kvinnor med 

cancer och tre yrkesmänniskor som 

arbetade med att ge vård och stöd 

åt kvinnor med bröstcancer.  

Utifrån intervjuguiden 

genomfördes semistrukturerade 

individuella djupintervjuer av 

författaren med syfte att fånga upp 

erfarenheten som kvinnorna 

upplevde.  

Intervjuerna tog mellan 1-3 timmar 

vardera. Kvinnorna fick själva 

välja miljön/lokalisation för 

intervjun.  

Intervjun började med frågor om 

kvinnans erfarenhet av bröstcancer, 

diagnos och behandling och 

fortsatte med frågor kring vad de 

sett eller hört om sätt att få stöd 

kring den egna hälsan  och förmåga 

Framework analys. 

Intervjuerna avidentifierades och 

analysen av den insamlade datan 

påbörjades när tre av intervjuerna 

hade transkriberats för att på så vis 

kunna identifiera teman.  

Dessa teman följdes upp i 

kommande intervjuer som antingen 

bekräftade eller bidrog till ny 

kunskap. 

 

Forskaren använde sig av 

feministiska teorier i sin analys av 

den insamlade datan. 
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att göra så. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

The impact of breast cancer on 

mother-child relationships in Korea 

 

Kim, S., Ko, Y H. & Jun, Y E. 

 

2011 

 

Studieland: Korea 

 

Sökning 1 

Explorativ studie med kvalitativ 

ansats. 

7 mammor i åldrarna 39-47, 

diagnostiserade med bröstcancer, 

stadie I-II, och med hemmavarande 

barn i åldrarna 5-18 under tiden för 

diagnosen.  

Ostrukturerade djupintervjuer 

genomfördes av huvudförfattaren 

med var och en av deltagarna. De 

tog mellan 60-90 min var och 

genomfördes på café eller 

någonstans i anslutning till 

sjukhuset. De spelades in. 

Huvudfrågan var ”vilket erfarenhet 

har du av relationen till barnen 

efter din bröstcancerdiagnos?”.  

 

Intervjuerna kompletterades med 

hjälp av anteckningar som tagits 

under intervjutillfället.  

Colaizzis guide användes för 

analys och identifikkation av 

teman. 

Transkriberingarna oberoende av 

varandra av två av författarna. 

Därefter kodades all data. 

Konsensus uppnåddes i hela 

författargruppen. 

Preliminära analyser gjordes 

samtidigt som intervjuerna 

fortlöpte i syfte att deltagarna 

skulle verifiera det som framkom. 

 

The impact of motherhood on 

perceived stress, illness 

intrusiveness and fear of cancer 

recurrence in young breast cancer 

survivors over time 

 

Arés, I., Lebel, S. & Bielajew, C. 

 

2014 

Tvärsnittsstudie med kvantitativ 

ansats.  

742 kvinnor med 

bröstcancerdiagnos under de 

senaste 15 åren för del 1, bestående 

av både mammor och kvinnor utan 

barn.  

 

531 mammor med diagnostiserad 

bröstcancer de senaste 15 åren för 

del 2. 

Deltagarna fick svara nätbaserade 

enkäter som tog ca 45 min att fylla 

i.  

De byggde på 4 olika validerade 

mätinstrument: 

 

-IIRS (13-item illness intrusiveness 

rating scale) 

 

Part 1: ANOVAS och Chi-squares  

för att identifiera vilka variabler 

från de demografiska och 

medicinska data som skulle 

användas.  

 

För hypotespövningen användes: 

2*2 MANOVA på fem beroende 

variabler,  
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Studieland: Canada 

 

Sökning 2 

 

 

-CARS (The concerns about 

recurrence scale) 

 

-PSS (perceived stress scale) 

 

-PaSS ( parental stress scale) 

 

Enkäterna innehöll även frågor om 

deltagarnas demografiska 

information.  

 

Oberoende variabler var 

moderskapsstatus och tid sen 

diagnos.  

 

Part 2: fem hierarkiska linjära 

regressionsanalyser genomfördes i 

syfte att identifiera bestämmande 

faktorer för de beroende 

variablerna. 

 

Worrying about one’s children 

after breast cancer diagnosis: 

desired timing of psychosocial 

intervention. 

 

Kollberg Stinesen, K., Wilderäng, 

U., Möller, A. & Steinbeck, G. 

 

2014 

 

Studieland: Sverige 

 

Sökning 2 

Tvärsnittsstudie med kvantitativ 

ansats 

280 mammor med diagnostiserad 

bröstcancer. 

Ett formulär skickades med post till 

mammorna 12 månader efter att de 

behandlats kirurgiskt  för sin 

bröstcancer.  

Formulären besvarades anonymt 

och bestod av frågor med 

flersvarsalternativ. Frågorna utgick 

från validerade mätinstrument samt 

frågor kring demografisk 

information om varje deltagare och 

frågor utifrån syftet. Den 

fokuserade på självuppskattad oro 

utifrån 12 kliniska aspekter av 

livskvalité. Varje kategori följdes 

upp av följdfrågor. Frågorna 

Deskriptiv statistik tillämpades i 

syfte att redovisa skillnader mellan 

grupperna mammor och kvinnor 

utan barn. 

 

Jämförelse med hjälp av chi-2 test  

av grupperna; kirurgi med 

cytostatikabehandling och kirurgisk 

behandling utan 

cytostatikabehandling.  

 

Vilka psykosociala faktorer som 

påverkar oron för ens egna barn 

analyserades med hjälp av olika 

statistiska verktyg bl.a. 

logbinominal regression och 
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besvarades med hjälp av skalor och 

svarskategorier. 

 

multivariat analys samt Bayesian 

medelvärdes modell.  

 

 

 

 

Worrying about one’s own 

children, psychological well-being, 

and interest i psychosocial 

intervention. 

 

Kollberg Stinesen, K., 

Thorsteinsdottir, T., Wilderäng, U. 

& Steinbeck, G. 

 

2013 

 

 

Studieland: Sverige 

 

Sökning 3 

Tvärsnittsstudie med kvantitativ 

ansats.  

Hypotes 1: 313 kvinnor med 

diagnostiserad bröstcancer 

 

Hypotes 2: 280 mammor med 

diagnostiserad bröstcancer. 78 hade 

hemmavarande barn, 56 av dessa 

barn var 0-18 år.  

 

Ett formulär skickades med post till 

mammorna 12 månader efter att de 

behandlats kirurgiskt  för sin 

bröstcancer.  

Formulären besvarades anonymt 

och bestod av frågor med 

flersvarsalternativ. Frågorna utgick 

från validerade mätinstrument samt 

frågor kring demografisk 

information om varje deltagare och 

frågor utifrån syftet. Den 

fokuserade på självuppskattad oro 

utifrån 12 kliniska aspekter av 

livskvalité. Varje kategori följdes 

upp av följdfrågor. Frågorna 

besvarades med hjälp av skalor och 

svarskategorier. 

 

 

Krusal-Wallis, Chi-2 test eller 

fisher exact test användes för att 

jämföra gruppernas, mammor med 

hemmavarande barn och mammor 

utan hemmavarande barn, 

demografiska och medicinska data. 

 

Relationen mellan åldern av 

hushållets yngsta barn och 

mammans önskade behov av 

psykosocial intervention 

analyserades med hjälp av olika 

statistiska verktyg bl.a. 

logbinominal regression och 

multivariat analys samt Bayesian 

medelvärdes modell. 
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Experiences of Syrian women with 

breast cancer regarding 

chemotherapy: A qualitative study 

 

Nizamli, F., Anoosheh, M. & 

Mohammadi, E. 

 

2011 

 

Studieland: Sverige 

 

Sökning 3 

Explorativ studie med kvalitativ 

ansats  

 

17 kvinnor i åldrarna 30-45 som 

fick cytostatikabehandling för sin 

bröstcancer, stadie II-IV.).  

 

 

Semistrukturerade individuella 

djupintervjuer genomförda av 

huvudförfattaren ägde rum i ett 

avskilt rum. De tog mellan 35-45 

min och spelades in. De 

genomfördes på moderspråket 

arabiska och varje deltagaren 

intervjuades mellan 1-3 gånger 

med syfte att validera den 

insamlade datan som framkommit. 

Deltagarna uppmuntrades att prata 

fritt om sin behandling. Författarna 

hade följande frågor: Kan du snälla 

dela med dig av din erfarenhet av 

bröstcancer? Kan du beskriva vilka 

problem som orsakats av 

cellgiftsbehandlingen? 

 

När man nått mättnad avslutades 

intervjuerna.  

Intervjuerna översattes till engelska 

från arabiska och återöversattes. 

 

Datan analyserades utifrån 

innehålls analysmetod.  

 

Innehållet kodades. Kategorier och 

teman identifierades och 

grupperades i olika domäner. 

Därfefter delades dessa teman in i 

mer övergripande domäner. 

 

Deltagare bads jämföra resultat 

från dem preliminära fynden med 

deras svar från första intervjun.  

 

6 deltagare bads jämföra resultat 

från studien och överenstämmelse 

med deras egna erfarenheter. 

 

Analysen avslutades med att man 

identifierade 6 teman. 

 

Safeguarding the children: The 

cancer journey of young mothers. 

 

Grounded theory design med 

kvalitativ ansats 

18 mammor i åldrarna 27-45 varav 

2 med diagnostiserad 

äggstockscancer och 16 med 

diagnostiserad bröstcancer. Alla 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer genomfördes och var och 

en av de varade mellan 40-70 min 

samt spelades in. Intervjuerna 

data analyserades utifrån grounded 

theory analysmetod. intervjuerna 

transkriberades och kodades. 

Utifrån kodningen identifierades 
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Strickland, J., Foley Wells, C. & 

Porr, C. 

 

2015 

 

Studieland: Canada 

 

Sökning 7 

hade vårdnaden av barn under 17 år 

under tiden för diagnosen. 

genomfördes i olika miljöer, 

deltagarnas hem, arbetsplats eller 

hotellrum och spelades in.  

Frågor som ställdes var följande:  

Berätta om din erfaranhet av att ha 

cancer utifrån din roll som ung 

mamma. 

 

Har du varit åtskild från dina barn 

som en följd av dina behandlingar 

och biverkningar?  

Om du har det, vad är din 

erfarenhet kring detta? 

 

Hur skulle du råda andra unga 

mammor med bröstcancer? 

 

centrala uttalanden och de som var 

återkommande lades samman och 

bildade en bas för teman. Vidare 

identifierades den teoretiska koden 

och påståendena lades samman 

under olika teman. Huvudtemat 

identifierades och kategoriserades. 

Deltagarnas centrala problem, 

bekymmer kunde urskiljas och 

utifrån detta valdes olika 

begreppsmässigakategorier för att 

beskriva hur detta hanterades av 

deltagarna. Under andra delen av 

analysen undersöktes hur de 

begreppsmässiga kategorierna var 

relaterade till varandra med hjälp 

av litteratur, överläggningar i 

foskarteamet bekräftades fyra 

huvudstrategier och dessa bildade 

en förklaringsmodell. 

 

 


