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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och ca 8000 

diagnostiseras varje år. Upplevelsen är individuell men generellt drabbas 

kvinnorna psykologiskt i dubbel bemärkelse. Det handlar dels om ovissheten angående 

sjukdomen och död, men också om kvinnlighet och utseende. Syfte: Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor hanterar upplevelsen av att leva med 

bröstcancer. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design som bygger på 12 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. Databasen Pubmed via Medline har använts. 

Huvudresultat: Resultatet visade att stöd från familj, vänner och utomstående samt att 

finna någon slags mening med sin diagnos gav kvinnorna mest kraft för att hantera sin 

situation. Att distrahera sig själv genom att fokusera på andra saker, fortsätta som 

vanligt eller planera inför framtiden trots sjukdom beskrevs även som sätt att försöka 

klara sig igenom den svåra tiden. Kvinnor som trodde på en Gud och fann tröst i det 

förekom upprepade gånger. I de flesta av studierna berättar kvinnorna om att de har fått 

en ny syn på livet och uppskattar det på ett annat sätt jämfört med innan de fick 

diagnosen. Slutsats: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Stöd 

från anhöriga och utomstående, förändra upplevelsen samt att fortsätta som innan 

diagnostisering var det vanligaste strategierna för att hantera upplevelsen på. Religion 

hjälpte många kvinnor att acceptera sin sjukdom. Genom att erhålla kunskap om detta 

kan sjuksköterskan bemöta dessa kvinnor med en bättre förståelse för hur upplevelsen 

av en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandlingar hanteras. 
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Abstract  

Background: Breast cancer is the most common cancer disease among women and 

about 8,000 are diagnosed each year. The experience is individual but in general women 

are psychologically affected in a double sense. It is partly about the uncertainty about 

the illness and death, but also about femininity and appearance. Aim: The aim of this 

literature study was to describe how women deal with the experience of living with 

breast cancer. Method: Literature study with descriptive design based on 12 scientific 

articles with a qualitative approach. Data collection has been carried out via PubMed. 

Main results: The result showed that support from family, friends and outsiders as well 

as finding some kind of meaning with their diagnosis gave women the most power to 

deal with their situation. Distracting oneself by focusing on other things, continuing as 

usual, or planning for the future despite illness was also described as a way to try to 

make it through the difficult times. Women who believed in a God and found comfort in 

that repeatedly appeared. In most of the studies, women report that they have been given 

a new outlook on life and appreciate it in a different way compared to before they were 

diagnosed. Conclusion: Breast cancer is the most common cancer disease among 

women. Support from relatives and others, changing the experience and continuing as 

before diagnosis was the most common strategies used to manage the experience. 

Religion helped many women to accept their illness. By gaining knowledge of this the 

nurse can respond to these women with a better understanding of how the experience of 

a breast cancer diagnosis and subsequent treatments are handled. 
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Introduktion 

 

Definition och förekomst av cancersjukdom 

Cancer är det övergripande uttrycket för ungefär 200 olika sjukdomar som har 

gemensamt att det sker en genförändring i en cell som börjar dela sig okontrollerat 

någonstans i kroppen. Beroende på var denna cellförändring sker, till exempel i en 

bröstcell, påverkas sjukdomens namn, prognos och behandling. Dessa celler bildar 

tillsammans en cellansamling, en så kallad tumör. Om tumören är elakartad, malign, 

och inte avlägsnas finns risk för dottertumörer, så kallade metastaser, som innebär en 

distribuering av cancercellerna från tumören till omkringliggande vävnad och organ. 

Spridningsprocessen kan vara långsam eller ha ett dramatiskt förlopp, detta varierar 

mellan olika cancertumörer och personer (Bergman et al. 2018).  

Cancersjukdom är vanligt i Sverige och enligt Bergman et al. (2018) diagnosticeras var 

tredje person med någon slags cancersjukdom under sin levnadstid. Bröstcancer är den 

vanligaste tumörsjukdomen bland kvinnor i Sverige och står för ungefär 30 procent av 

de som diagnosticeras med cancer, detta motsvarar cirka 8000 fall varje år. 

 

Symtom, undersökning, behandling och prognos vid bröstcancersjukdom 

Det vanligaste symtomet för bröstcancer är en oöm, hård knöl i antingen bröstet eller 

armhålan. En bröstcancerdiagnos konstateras genom trippeldiagnostik: klinisk 

undersökning- noggrann palpering av bröstet och armhåla, mammografi - röntgen av 

brösten, och/eller ultraljud - som komplettering av mammografi, samt vävnadsbiopsi - 

analys från celler av den eventuella förändringen i bröst/armhåla. Mammografi erbjuds 

till alla kvinnor mellan 40-74 år för att tidigt upptäcka eventuella cellförändringar och 

cirka 60 procent av alla bröstcancertumörer påträffas på detta sätt. Operation av bröstet 

behövs i de allra flesta fall (mastektomi), då avlägsnas antingen hela bröstet eller enbart 

tumören, samt en del omkringliggande vävnad. Om spridning till lymfkörtlarna 

upptäcks opereras även den/dessa bort. Efter operation kan om behövligt cytostatika-, 

strål-, hormon- eller antikroppsbehandling genomgås. Dessa behandlingar kallas 

tilläggsbehandlingar och ges för att minska risken för recidiv. Tack vare mammografi 

och modern behandling så är den relativa 10-årsöverlevanden för bröstcancer idag 86 

procent (Bergman et al. 2018). 
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Känslor vid bröstcancerdiagnos 

Att bli diagnostiserad med bröstcancer kan resultera i ett psykiskt trauma och ge samma 

stressreaktioner som kan uppkomma efter katastrofer och olyckor. Kvinnor kan drabbas 

psykologiskt i dubbel bemärkelse, det handlar dels om ovissheten angående sjukdomen 

och död, men också om kvinnlighet och utseende (Almås & Mykelbyst Sørensen 

2011). Upplevelsen av att genomgå mastektomi är individuell, för vissa spelar det ingen 

större roll då bröstet ses som en sjuk del av kroppen, för andra skapar det ett trauma då 

vissa kvinnor kopplar brösten till femininitet och sexualitet, men också genom att det 

hotar den egna självbilden (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Sjukdomen kan, 

utöver kvinnans beteende, påverka hennes relationer i familjen och socialt, och även 

hennes roll i hemmet och/eller på arbetet (Almås & Mykelbyst Sørensen 2011). 

Hammoudeh, Hogan och Giacaman (2017) beskriver att kvinnor som diagnostiseras 

med bröstcancer upplever sin vardag som att ständigt vara en börda för sin familj och 

närstående relaterat till trötthet samt otaliga besök på sjukhus. Att få cancerdiagnosen 

kan ge dödstankar, ångest, inre kaos, rädsla för biverkningar, ekonomiska bekymmer 

och en oro över att inte längre finnas för sin familj (Blow et al. 2011; Chen et al. 2016). 

För de kvinnor som inte kände sig sjuka kom diagnosen som en chock, de beskrev det 

som att tappa kontrollen över sig själv och gav en känsla av maktlöshet (Blow et al. 

2011). 

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient 

Inom omvårdnadsvetenskapen ses människan som en unik individ med sina egna unika 

förutsättningar, och det går inte att förstå människan genom att enbart se delar av henne 

utan hon måste ses som helhet. Begreppet hälsa definieras således inte som frånvaro av 

sjukdom, utan som en ständigt pågående process som relateras till människan som 

helhet och hennes upplevelser (Willman 2014). En människa blir patient när denne är i 

behov av yrkesmässig vård, och hamnar då i beroendeställning till vårdgivaren (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Sjuksköterskan har en betydande roll när det gäller 

omvårdnad, och enligt bröstcancerpatienter och deras anhöriga är det oerhört viktigt 

med en sjuksköterska som kan svara på frågor kring sjukdomen och behandlingen under 

behandlingstiden (Admi, Zohar & Rudner 2011; Remmers, Holtgräwe & Pinkert 2010). 

I Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) studie framkommer det att 

bröstcancerpatienter önskar en relation med sjuksköterskan, både professionellt och 
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emotionellt. Att bli sedd som en person och inte som en sjukdom, att det individuella 

sättet att hantera sjukdomen på accepteras samt att deras rädsla och frågor tas på allvar.  

Det är av betydelse att sjuksköterskan har förmåga att tala med bröstcancerpatienter 

samt att ibland genom humor eller samtal om vardagliga saker få dem att distansera sig 

från sin sjukdom och eventuella sorger.  

En god vårdrelation mellan patient och samma sjuksköterska är av stor vikt för 

patientens välbefinnande under sjukdomens process (Almås & Mykelbyst Sørensen 

2011; Remmers, Holtgräwe & Pinkert 2010). Att ge god omvårdnad betyder att 

patienten får vård efter behov och situation. Sjuksköterskans kompetens, bemötande och 

insatser som genomförs avgör omvårdnadens kvalitet. Omvårdnadsbehov kan bestå av 

exempelvis aktiv hjälp, vägledning samt stöd och detta bör hjälpas genom ett gott 

bemötande på personnivå. Insatserna och iakttagelserna av patientens egna resurser 

definierar upplevelsen av omvårdnaden. Relationen mellan vårdgivare och patient ska 

utgå från patientens behov med respekt för patientens integritet, autonomi och 

värdighet. Detta kan ge upphov till känsla av hopp, mening och förtroende som vidare 

kan bidra till lindrat lidande för patienten (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

 

Lazarus och Folkmans copingteori 

Coping är en psykologisk term som beskriver ett sätt att hantera negativt stressande 

situationer. Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som  

 

”konstant föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att hantera 

specifika externa och/eller interna krav som bedöms som påfrestande eller överstiga 

individuella resurser” (Lazarus & Folkman 1984 ss. 141).  

 

Lazarus och Folkman (1984) delar in coping i två olika kategorier. Problemfokuserad 

coping innebär att personen inriktar sig på att försöka hantera eller förändra den 

bidragande faktorn till negativ stress eller problemet, medan emotionsfokuserad 

coping innebär att förändra upplevelsen av problemet eller situationen. 

Problemfokuserad coping används i situationer som går att förändra medan 

emotionsfokuserad oftast används i situationer där det inte finns någonting att göra. 

Folkman (2010) har vidare tagit fram ytterligare en kategori, meningsskapande 

coping, som handlar om positiva känslor och meningsskapande i livet vid en stressande 

situation. Lazarus och Folkman (1984) anser att det inte är möjligt att objektivt 
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förutsäga att en person reagerar med psykologisk stress utan att ha dennes egenskaper i 

åtanke. Känslighet och sårbarhet, och hur personen tolkar och reagerar på en viss 

situation skiljer sig mellan olika människor och grupper. Hur en stressande situation 

hanteras beror på hur personen värderar den– om den utgör risk för skada/förlust, hot 

och/eller utmaning, och det är av betydelse för hur den känslomässiga reaktionen ser ut 

och copingprocessen som följer. 

 

Problemformulering   

Även om prognosen för bröstcancerpatienter är god, så är det den vanligaste 

cancerdiagnosen bland kvinnor i Sverige med cirka 8000 fall varje år. Hur detta 

hanteras skiljer sig mellan olika människor och går inte att förutsäga. Känslor som kan 

uppstå är bland annat dödstankar, ångest och ovisshet av att inte veta vad som kommer 

att hända. För att bemöta bröstcancerpatienters behov, både professionellt och 

emotionellt, behöver sjuksköterskan erhålla kunskap om upplevelser och känslor som 

kan uppstå samt hur dessa hanteras för att kunna ge god omvårdnad och lindra lidande. 

I denna litteraturstudie har vetenskapliga artiklar som handlar om känslor, upplevelser 

och copingstrategier som kvinnor med bröstcancer använder sig av för att hantera 

diagnosen studerats. 

 

Syfte  

Var att beskriva hur kvinnor hanterar upplevelsen av att leva med bröstcancer.  

 

Frågeställning 

Hur hanterar kvinnor upplevelsen av att leva med bröstcancer?   

 

Metod 

Design  

Denna studie genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

Sökstrategi  

Sökningen efter relevanta artiklar som svarade på syfte och frågeställning gjordes i 

databasen Medline via PubMed. Begränsningarna som användes var 10 år, engelska, 

människor, full text samt tillgänglighet för Högskolan i Gävle. Sökorden som användes 

var MeSH-termerna ”Breast neoplasms”, ”Adaptation, Psychological”, ”Quality of 
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Life”, ”Emotions”, “Life Change Events”, “Cancer survivors” och “Qualitative 

research”. Dessa sökord har satts ihop med AND, OR eller NOT för att få så specifika 

träffar som möjligt relaterat till syfte och frågeställning (tabell 1). 

 

              Tabell 2 Databassökningar 

Databas Begränsningar 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

 

Valda 

artiklar 

PubMed via 

Medline 

190828 

10 år, engelska, humans,  

full text, HiG 

"Life Change Events"[MeSH] OR 

Emotions"[MeSH] OR "Quality 

of Life"[MeSH] OR "Adaptation, 

Psychological"[MeSH] AND 

Breast Neoplasms (MeSH) NOT 

Cancer Survivors"[MeSH] AND 

"Qualitative Research"[MeSH] 

 

 

 

   

211 
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Urvalskriterier  

I denna litteraturstudie har endast primära, kvalitativa artiklar uppbyggda enligt 

IMRAD-modellen (introduktion, metod, diskussion och resultat) som svarade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställning inkluderats. Kvalitativ forskning ämnar erhålla 

kunskap om och förstå helheten av det som ska utforskas utifrån deltagarnas upplevelser 

(Polit & Beck, 2017), och det var den typen av information som efterfrågades i denna 

litteraturstudie. Primära källor tillhandahåller förstahandsinformation som inte tolkats 

av annan än den/de som utfört studien. Inklusionskriterier var studier som handlar om 

kvinnor med diagnostiserad bröstcancer, deras upplevelser och sätt att hantera 

diagnosen samt dess komplikationer/bieffekter. Artiklar som handlade om kvinnor som 

blivit friskförklarade från sin bröstcancer och deras beskrivning av upplevelsen efteråt, 

män med bröstcancer samt studier som enbart handlade om anhöriga till 

bröstcancerpatienter har exkluderats. 

 

Urvalsprocess  

Författarnas sökning för att hitta relevanta artiklar resulterade i 211 träffar som lästes på 

titel och abstraktsnivå. Av dessa exkluderades 164 artiklar på grund av att de inte 

svarade på syfte och frågeställning, eller om de inte fanns tillgängliga för biblioteket via 

Högskolan i Gävle. Dessutom exkluderades artiklar som fokuserade på deltagare som 

överlevt cancer och deras beskrivning av känslor efteråt eller artiklar som enbart 
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handlade om närståendes upplevelser av en anhörigs bröstcancerdiagnos. Sökningen 

resulterade i 47 tänkbara artiklar som lästes i fulltext, av dessa exkluderades 24 artiklar 

eftersom de inte svarade på syfte och frågeställning. De återstående 23 artiklarna 

granskades ytterligare, av dessa exkluderades 11 vetenskapliga artiklar då de inte 

svarade på syfte och frågeställning, eller inte höll måttet vid kvalitetsgranskning samt 

att en artikel inte ansågs vara etiskt försvarbar. De återstående 12 artiklarna 

inkluderades i litteraturstudiens resultatdel. Relevans och kvalitetsgranskning utfördes 

enligt bilaga 1. Processen presenteras i ett flödesschema, se figur 1. 

 

 

Figur 1 Flödesschema 

Artiklar identifierade genom 
databassökning och lästa på 

titel och abstrakt nivå

211

Exkluderade artiklar 

164

Artiklar lästa i full text

47

Exkluderade artiklar som 
inte svarade på syfte och 

frågeställning

24

Artiklar granskade i full text

23

Exkluderade artiklar efter 
granskning 

11

Artiklar som inkluderades i 
resultatdelen 

12
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Dataanalys  

I denna litteraturstudie bearbetades samt analyserades 12 kvalitativa artiklar enligt 

Aveyard’s (2019) rekommendation. De utvalda artiklarnas relevans och kvalité har 

bedömts genom att kritiskt granska artiklarnas metod för att identifiera 

undersökningsgrupp, styrkor samt begränsningar. Metodologiska aspekter presenteras i 

bilaga 3. Författarna har läst och sammanfattat artiklarnas resultatdel individuellt och 

sedan utförligt diskuterat innehållet gemensamt för att minimera risker för feltolkning. 

Arbetet strukturerades genom en tabell där de vetenskapliga artiklarnas författare, syfte 

och överssiktsresultat skrevs in (se bilaga 4). För att enklare hitta information under 

arbetets gång har författarna färgkodat meningar i artiklarnas resultat som svarade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Utifrån färgkodningen identifierades 

skillnader och likheter som sedan delades in i sex centrala begrepp med tre subteman. 

 

Etiska överväganden  

Detta är en litteraturstudie vilket innebär att författarna inte har haft fysisk kontakt med 

några deltagare och därför inte heller kunnat påverka resultaten. Författarna har inte 

aktivt tolkat artiklarnas resultat felaktigt eller utifrån egna åsikter, samt tydligt refererat 

till primärkälla. Författarna har inte uteslutit något resultat för att vinkla 

sammanställningen (Polit & Beck 2017).  

 

Resultat  

Resultatet baserades på 12 kvalitativa vetenskapliga artiklars resultatdel som redovisas 

med sex teman och tre subteman: socialt stöd; anhöriga och närstående, stöd från 

utomstående och negativt med socialt stöd, information, hantering av vardagslivet, 

religion, att vara stark och mening.  

 

Socialt stöd 

Anhöriga och närstående 

Anhörig- och närståendestöd beskrevs vara någonting grundläggande för att klara sig 

igenom situationen. Genom att anhöriga och närstående fanns tillgängliga, kontaktade 

dem, tröstade dem, följde med till sjukhuset, var uppmuntrande, hjälpte till med 

hushållssysslor eller behandlade dem som innan diagnostisering kunde underlätta för 

kvinnorna och ge styrka och en känsla av trygghet (Cebeci, Balci Yangin & Tekeli, 

2012; Chen et al. 2016; Curtis, Groarke, McSharry & Kerin 2014; Doumit, Huijer, 
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Kelley, El Saghir & Nassar 2010; Drageset, Lindstrom, Giske & Underlid 2012; 

Mermer, Nazli & Ceber 2016). Vidare beskrev Suwankhong och Liamputtong (2016) 

att kvinnorna fick hjälp att ta sig till och från sjukhusen, men gav även exempel på 

oväntat positivt stöd från anhöriga då en kvinnas make valde att gå i pension för att 

stötta henne under behandlingstiden. 

Anhörigas stöd i att informera och tala med andra anhöriga och närstående sågs också 

som behjälpligt. En kvinna berättade hur hennes make till slut tog alla samtal vilket 

ledde till att hon inte visste om någon hade ringt för att höra hur det var med henne. 

Dock uppskattade kvinnan detta för det var ändå bättre än att ta alla samtal själv (Krigel, 

Myers, Befort, Krebill & Klemp 2014). Stödet från främst partners, beskrevs i Fouladi 

et al. (2013) som betydelsefullt efter en mastektomi, för att de fick dem att förstå att 

deras hälsa kom före utseende. Det kunde även få kvinnorna att känna sig älskade och 

behövda trots avsaknaden av ett eller båda brösten. 

 

Stöd från utomstående 

I Drageset et al. (2012) studie ansågs vårdpersonalens professionella stöd vara 

betydelsefullt oavsett vilket socialt stöd kvinnorna hade, en kvinna beskrev stödet från 

vården som ovärderligt för dem utan socialt nätverk. Chen et al. (2016) beskrev 

kvinnorna att de kände sig sedda när de blev tillfrågade om deras mående av 

vårdpersonal. 

Vårdpersonalens bemötande upplevdes olika, vissa kände inte att de störde när de 

ringde för tredje gången om samma fråga, medan andra kände att de inte vågade ringa 

av rädsla för att störa. En önskan om att vården skulle kontakta kvinnorna ibland 

uttrycktes. Att ha någon att prata med utan att behöva visa sig stark trots att känslan var 

en annan kunde vara viktigt (Drageset, Lindstrom, Giske & Underlid 2011; Drageset et 

al 2012). Många kvinnor beskrev att det var positivt för deras coping att prata med 

andra kvinnor som genomgick eller hade genomgått behandling, de kände en 

samhörighet och vågade öppna sig mer inför dessa personer om sin sjukdom och dess 

biverkningar (Doumit et al. 2010; Drageset et al. 2012; Suwankhong & Liamputtong 

2016). I mötet med andra kvinnor med bröstcancer kunde kvinnorna få en känsla av 

systerskap och det kunde kännas skönt att veta att andra befann sig i en liknande 

situation (Krigel et al. 2014). 
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Negativt med socialt stöd  

Vissa kvinnor kunde känna en press av att behöva vara tacksam för andras stöd, även 

om de kände att stödet anhöriga/närstående försökte ge gjorde dem irriterade. Att få råd 

från personer som inte besatt professionell kunskap, även om det var av välvilja, ansågs 

vara tärande (Drageset et al. 2012). Ibland kunde kvinnorna få råd av vänner som 

upplevdes oönskat, till exempel råd om alternativ behandling eller hälsokost. Även att 

anhöriga ansågs vara överbeskyddande och hindrade kvinnorna från att göra saker sågs 

som någonting som hindrade dem från återhämtning. Detta kunde göra att kvinnorna 

undvek vissa vänner/bekanta eller att de blev stressade då vissa kvinnor hade svårt att 

diskutera sin sjukdom med andra än sin familj (Baker et al. 2016; Chen et al. 2016; 

Curtis et al. 2014; Drageset et al. 2012; Krigel et al. 2014). 

 

Information 

Ett sätt att försöka hantera situationen var att söka och vara öppen för information från 

fler än en källa om sitt tillstånd. Det kunde vara från familj och vänner, läkare och 

internet. Vissa kvinnor bokade även in fler tider hos behandlande läkare för att få ut mer 

information. Dock gav detta varierande resultat trots att det tillämpades för att hjälpa, 

och det kunde bland annat bero på att kvinnorna kunde ha svårt att avgöra om 

informationen de fått var korrekt eller gällde för just deras diagnos (Lally, Hydeman, 

Schwert, Henderson & Edgel 2012). Enligt Suwankhong och Liamputtong (2016) 

framkom det att kvinnorna saknade individuell information kring sin behandling, då de 

endast erhöll generell information om bröstcancer. En kvinna frågade till exempel om 

skäl till medicinändring men fick då bara svaret att behandlingen ser olika ut för alla. 

Detta resulterade många gånger i att kvinnornas oro för hälsan ökade.  

En kvinna beskrev det som att känna sig omhändertagen när personalen kunde bekräfta 

biverkningarna hon upplevde genom att informera om att andra patienter upplevt 

samma sak (Chen et al. 2016).  

 

Hantering av vardagslivet 

Osäkerheten som uppstod i början av behandlingen relaterat till ovissheten av hur det 

skulle gå kunde vara svår att hantera, och beskrevs av en kvinna som “utmattande”. Att 

fokusera på nuet var ett sätt att försöka minska dessa känslor för att kunna hantera 

situationen. En kvinna beskrev det som att hon inte skulle klara av att tänka på 

framtiden också, medan en annan försökte planera sitt liv som om sjukdomen inte fanns 
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(Drageset et al. 2011). Kvinnorna kunde aktivt anstränga sig för att undvika sådant som 

påminde om sjukdomen och den egna sårbarheten. Strategier som till exempel att 

fortsätta göra hushållsarbete, bibehålla sitt eventuella arbete, träna, leva mer hälsosamt 

eller leva som innan diagnostisering kunde minska på oro och stress samt ge dem en 

känsla av kontroll över sin egen kropp och hälsa för att orka fortsätta kämpa (Baker et 

al. 2016; Chen et al. 2016; Curtis et al. 2014; Doumit et al. 2010). Kvinnorna berättade 

att genom att fortsätta gå till arbetet kunde de tänka på annat och att det fick dem att 

känna sig friska, skulle de ha varit utan jobb hade de inte kunnat fortsätta vara så starka 

gentemot deras cancerdiagnos. Istället för att tänka på sjukdomen, fokuserade de på 

behandlingen istället. Om de mådde bättre efter behandlingen ingav det hopp och de 

intalade sig själva att den fungerade istället för att oroa sig för sjukdomen och eventuell 

spridning (Chen et al. 2016; Curtis et al. 2014). Kvinnorna kunde ibland undvika att 

berätta allt och dölja vissa konsekvenser eller biverkningar av sin sjukdom inför familj 

och vänner, dels för att inte bli en börda men även för att skydda dem från oro och 

rädsla (Baker et al. 2016; Curtis et al. 2014; Drageset et al. 2011). För att hantera 

upplevelsen efter mastektomi och biverkningarna av cytostatika använde sig kvinnorna 

av olika strategier. Till exempel att raka av håret innan det föll av, använda peruk/scarf, 

inte väga sig så ofta för att inte veta av viktnedgången, tvinga sig själv att äta näringsrik 

kost eller fylla sin behå för att minska avsaknaden av ett bröst (Baker et al. 2016; Chen 

et al. 2016; Mermer, Nazil & Ceber 2016). 

 

Religion 

Tron till Gud hjälpte många kvinnor att hantera och acceptera sin diagnos, att 

sjukdomen är något som Gud gett dem och behandlingen kommer att hjälpa om Gud 

vill det (Baker et al. 2016; Cebeci et al. 2012; Chen et al. 2016; Doumit et al. 2010; 

Fouladi et al. 2013; Lally et al. 2012; Mermer, Nazil & Ceber 2016; Suwankhongh & 

Liamputtong 2016). Detta kan även tolkas som ett sätt att undvika känslomässig stress, 

genom att kvinnorna överlåter situationen till någonting annat (Lally et al. 2012). 

 

Att vara stark 

Att möta sina anhöriga och närstående med nyheten om deras sjukdom var för många 

kvinnor svårt, de kände att de behövde visa sig starka inför dem och oroade sig mer 

över andras känslor än sina egna (Drageset et al. 2011). En kvinna upplevde det jobbigt 
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att hennes roll som mor och relationen till hennes barn förändrades, att barnen oroade 

sig för henne när det bara borde vara hon som oroade sig för dem (Krigel et al. 2014). 

Positivt tänkande och att se sjukdomen som något som måste bekämpas beskrevs som 

viktigt för att kunna fortsätta sitt liv efter diagnosen (Baker et al. 2016; Doumit et al. 

2010). Genom att se sin bröstcancerdiagnos som en utmaning, som att de drabbade 

kvinnorna var krigare och inte offer, hjälpte dem att fortsätta kämpa emot deras 

sjukdom (Curtis et al. 2014). 

 

Mening 

Genom att acceptera sin sjukdom kunde kvinnor med bröstcancer se möjligheten i att 

hjälpa andra med samma sjukdom genom att stödja eller informera om vikten av 

undersökningar (Chen et al. 2016; Doumit et al. 2010; Lally et al. 2012). Istället för att 

se sjukdomen som ett hot mot identiteten kunde kvinnorna se den som en del av sig 

själva och att den förändrat en som person (Baker et al. 2016). Förändringar i 

prioriteringar som att exempelvis inte värdera hushållsarbete på samma sätt som innan, 

ett mer entusiastiskt sätt att se på sin familj och skapandet av nya band eller att leva för 

sin egen skull var beskrivet som positiva företeelser som uppstod efter diagnostisering 

(Baker et al. 2016; Cebeci et al. 2012; Curtis et al. 2014). En kvinna beskrev hur hon, 

trots illamående av cytostatikabehandling, fortsatte laga mat och äta med sin familj för 

att visa dem att hon försökte leva för deras skull (Chen et al. 2016). Tacksamhet för att 

få leva, inte ta någonting för givet och en ny syn på livet efter att ha blivit 

diagnosticerad med bröstcancer uttrycks i många studier (Cebeci et al. 2012; Chen et al. 

2016; Curtis et al. 2014; Drageset et al. 2011). 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor hanterar upplevelsen av att leva 

med bröstcancer. Sammanfattningsvis visade resultatet att stöd från familj, vänner och 

utomstående samt att finna någon slags mening med sin diagnos var det som gav 

kvinnorna mest kraft för att kunna hantera situationen. Att distansera sig själv genom att 

fokusera på andra saker, fortsätta som vanligt eller planera inför framtiden som att 

sjukdomen inte existerade beskrevs även som sätt att försöka klara sig igenom den svåra 

tiden. Kvinnor som trodde på en Gud och fann tröst i det förekom upprepade gånger. I 
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de flesta av studierna berättade kvinnorna om att de hade fått en ny syn på livet och 

uppskattade det på ett annat sätt jämfört med innan de fick diagnosen.  

 

Resultatdiskussion  

Nio av de vetenskapliga artiklarna beskrev kvinnornas behov av stöd som en central del 

för att hantera och kämpa vidare med sin cancersjukdom (Cebeci et al. 2012; Chen et al. 

2016; Curtis et al. 2014; Doumit et al. 2010; Drageset et al. 2012; Fouladi et al. 2013; 

Krigel et al. 2014; Mermer, Nazli & Ceber 2016; Suwankhong & Liamputtong 2016). 

Genom att söka sig till personer med samma eller liknande sjukdom kunde kvinnorna få 

känslomässigt stöd (Doumit et al. 2010; Drageset et al. 2012; Suwankhong & 

Liamputtong 2016). Personer som får en allvarlig sjukdom och som kan bli ställda inför 

smärta, sorg och rädsla för att dö söker ofta stöd hos familj, vänner och vårdgivare eller 

andra. Socialt stöd har visat sig förbättra både hälsa och livskvalité, samt främja 

motståndskraften och hur de hanterar situationen (Coughlin 2008). Att distrahera sig 

själv och fokusera på annat, undvika eller distansera sig själv från situationen beskrevs 

av Folkman (2010) som sätt att hantera negativa känslor. Enligt Lazarus och Folkman 

(1984) används denna typ av strategier för att bevara hoppet genom bland annat 

förnekelse och oviljan ta till sig det värsta. Strategier som framkom i resultatet som kan 

kopplas till emotionsfokuserad coping var träning, planering inför framtiden eller 

fortsätta som vanligt genom att exempelvis fortsätta arbeta, men även förnekelse eller 

att aktivt anstränga sig för att undvika sådant som rör sjukdomen (Baker et al. 2016; 

Chen et al. 2016; Curtis et al. 2014; Drageset et al. 2011; Drageset et al. 2012).  

Överlåtande av situationen till någonting annat, en Gud, kan ge en form av 

känslomässigt stöd för att ta sig igenom den svåra tiden med en bröstcancerdiagnos. 

(Baker et al. 2016; Cebeci et al. 2012; Chen et al. 2016; Doumit et al. 2010; Lally et al. 

2012; Mermer, Nazil & Ceber 2016; Suwankhongh & Liamputtong 2016). Folkman 

(2010) bekräftade detta genom att beskriva då en situation upplevs svår att påverka, som 

en sjukdomsdiagnos, kunde religion inbringa hopp för den drabbade individen. I 

Lashbrook, Valery, Knott, Kirshbaum och Bernardes (2018) studie framkom det att 

kvinnor med en positiv syn på en Gud eller karma hade enklare att anpassa sig till sin 

situation. Vidare beskrev Coughlin (2008) att andlighet och religion kan ha en positiv 

inverkan på både den fysiska och psykiska hälsan, såsom lägre nivåer av ångest, 

depression och smärta. Lazarus och Folkman (1984) berör också religion och hur en 

eventuell tro på en Gud kan leda till att personen inte använder sig av 
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problemfokuserade copingstrategier, utan finner sig i situationen för att den uppstått av 

en anledning. Denna anledning kan vara att det ses som en sorts bestraffning eller att det 

finns en mening med det som händer.  

Problemfokuserade copingstrategier går inte att generalisera på samma sätt som 

emotionsfokuserade, då olika situationer ger olika problem medan känslor inte är 

bundna till en specifik situation (Lazarus & Folkman 1984). Exempel på problem som 

framkom i resultatet var håravfall och att kroppen såg annorlunda ut efter mastektomi. 

Detta kunde hanteras genom att raka av sig håret innan det föll av, använda peruk/scarf 

eller stoppa upp behån för att kläderna skulle sitta bättre (Baker et al. 2016; Chen et al. 

2016; Mermer, Nazil & Ceber 2016). En annan problemfokuserad strategi var att aktivt 

söka efter information (Lally 2010), som även framstod som en specifik strategi som 

bröstcancerpatienter använde sig av enligt Lashbrook et al (2018). Att besitta mer 

information var ett sätt att ha kontroll över sin sjukdom och behandling, det kunde även 

få dem att förstå sin sjukdom och ge dem perspektiv (Radina, Ginter, Brandt, Swaney & 

Longo 2011). Kvinnorna försökte alltså lösa delar av problemet genom att söka 

information eller fatta beslut för att underlätta situationen, något som av Folkman 

(2010) beskrevs som exempel på problemfokuserad coping. 

Lashbrook et al. (2018) kom fram till att kvinnor med bröstcancer ofta beskrev starkare 

band i relationer med andra efter sin diagnos. Positiva känslor som uppkommer 

parallellt med de negativa känslorna beskrevs av Folkman (2010) som en del av 

meningsskapande coping. Exempel på positiva utfall av detta kunde vara en ny syn på 

livet, omprioriteringar och ny värdesättning av sin familj (Baker et al. 2016; Cebeci et 

al. 2012; Chen et al. 2016; Curtis et al. 2014; Drageset et al. 2011). Sjukdom påverkar 

ofta prioriteringar och val som en människa gör i sitt dagliga liv. Detta kan kräva en 

omvärdering av målen som människan har, till mål som är hanterbara för situationen för 

att ge en känsla av kontroll, meningsfullhet och inge hopp om framtiden (Folkman 

2010). Vidare beskrev Coughlin (2008) att personer som hamnar i ett livshotande 

tillstånd ofta kan tvingas till att omvärdera saker i livet, till exempel passioner eller vad 

de tycker om att göra.  

 

Metoddiskussion  

Denna studie har en beskrivande design och har sammanställt resultat från primära, 

kvalitativa artiklar, och som ansågs svara på syfte och frågeställning. Beskrivande 

design innebär enligt Polit och Beck (2017) att korrekt observera, beskriva och 
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dokumentera människors upplevelser av ett visst fenomen. Studier med kvalitativ ansats 

försöker beskriva helheten av det som studeras genom deltagarnas egna upplevelser. 

Primära studier är skrivna av ansvariga för studien och är därmed 

förstahandsinformation. Sekundära källor, såsom andra litteraturstudier som är skrivna 

av personer som inte utfört studierna själva, har exkluderats då de ofta är mindre 

objektiva och saknar detaljer som finns med i den primära studien/studierna.  

Artiklar som var äldre än 10 år inkluderades inte, dels för att begränsa antalet sökträffar 

då det finns mycket forskning inom detta område men även för att få ett resultat som är 

aktuellt idag. Sökningar gjordes enbart via PubMed, en sökdatabas som tillhandahåller 

artiklar bland annat inom medicin och omvårdnad, och som rekommenderades av Polit 

och Beck (2017). Sökningar gjordes även i Cinahl och PsychInfo men gav inte 

författarna något ytterligare användbart material och därför exkluderades sökningarna 

från dessa databaser. Anledningen till att artiklar från endast en sökning i PubMed 

användes var att detta uppfyllde kravet för antalet rimliga träffar att granska, och 

författarna ansåg att tillräcklig information som svarade på syfte och frågeställning 

hittades. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om kvinnor 

diagnostiserade med bröstcancer och hur de hanterade upplevelsen. Artiklar som 

handlade om män med bröstcancer, kvinnor som blivit friskförklarade från sin 

bröstcancer och deras beskrivning av upplevelser efteråt, samt studier som enbart 

handlade om anhöriga till bröstcancerpatienter exkluderades. Skäl till detta var att det 

inte ansågs ge svar på syfte och frågeställning samt begränsa sökningens omfattning och 

ge en hanterbar mängd information.  

I samband med bedömning av relevans- och kvalitetsgranskning av de valda 

vetenskapliga artiklarna kategoriserade författarna in dem i starka och svaga källor. De 

svaga artiklarna användes enbart för att styrka de starka artiklarna för att erhålla mer 

trovärdighet i den befintliga litteraturstudiens resultat. Att endast artiklar som fanns 

tillgängliga i fulltext via Högskolan i Gävles bibliotek kan ses som en svaghet då 

information som kunde ha tillfört något mer till studien på det sättet kan ha missats.  

De vetenskapliga artiklarna har granskats enskilt av båda författarna vilket 

rekommenderades av Polit och Beck (2017), och sedan diskuterades gemensamt för att 

minimera risken för feltolkning. För att få ett strukturerat arbete bearbetades artiklarna 

enligt Aveyard’s (2019) rekommendation för tematisk analys.  

Efter sammanställning av resultatet ändrades formuleringen av syfte och frågeställning, 

från ” att beskriva copingstrategier som kvinnor använder sig av när de lever med 
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bröstcancer” samt ”vilka copingstrategier använder kvinnor sig av för att kunna leva 

vidare med bröstcancer?" till " att beskriva hur kvinnor hanterar upplevelsen av att 

leva med bröstcancer” samt ”hur hanterar kvinnor upplevelsen av att leva med 

bröstcancer?” då det förstnämnda blev något otydligt på grund av hur resultatet 

presenterades. Förklaringen till detta kan vara att det var första gången författarna skrev 

en uppsats och därför var oerfarna i att hantera och presentera information på detta sätt.  

Två av de vetenskapliga artiklarna var av samma författare vilket enligt författarna till 

föreliggande studie kan vara till en nackdel då den senaste studien kan ha inverkats av 

den tidigare studien, vilket kan ha inverkan på denna litteraturstudies resultat. 

Författarna till denna litteraturstudie har inte medvetet plagierat, förfalskat eller 

fabricerat information, samt erhållit ett objektivt synsätt gentemot resultatet (Polit & 

Beck 2017).  

De valda artiklarna kommer från olika delar av världen, och ger därför beskrivningar av 

upplevelser från kvinnor med olika förutsättningar som rör exempelvis kultur, 

könsroller, religion och tillgång till information. Författarna till föreliggande studie har 

diskuterat detta och ser både för- och nackdelar, men ansåg att fördelarna vägde över då 

Sverige är ett mångkulturellt land och att informationen därför ses som relevant.  

 

Kliniska implikationer 

Cirka 8000 kvinnor drabbas av bröstcancer varje år i Sverige. Målsättningen för 

omvårdnadsdisciplinen är att människan ska ses som en helhet och att fokus inte enbart 

ska vara på sjukdomen. I mötet med dessa patienter är det betydelsefullt att ha kunskap 

om kvinnors upplevelser och känslor samt olika sätt att hantera detta på med hjälp av 

olika copingstrategier. Även om upplevelser är subjektiva och ser olika ut för varje 

person, är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap och förståelse för vilka tankar, 

funderingar och känslor som kan uppkomma vid en bröstcancerdiagnos då det skapar 

möjligheter att ge bästa möjliga stöd och omvårdnad.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns omfattande forskning inom detta område, dock framkom det under sökandet 

av information till denna litteraturstudie att det fanns få skandinaviska studier att tillgå 

som handlar om bröstcancerpatienter i just det skedet som studerats här. Forskning som 

berörde sjuksköterskors upplevelser av att vårda bröstcancerpatienter söktes till denna 

litteraturstudie utan större resultat, därför föreslås forskning kring detta vara av 
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betydelse för att belysa ämnet från ytterligare ett perspektiv. Vikten av stöd från 

omgivningen framkom i majoriteten av de granskade artiklarna, därför tycker 

författarna till föreliggande studie att mer forskning om hur sjuksköterskan bör bemöta 

och stödja kvinnor med bröstcancer vara nödvändigt.  

 

Slutsats 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Stöd från anhöriga och 

utomstående, förändra upplevelsen samt att fortsätta som innan diagnostisering var det 

vanligaste strategierna för att hantera upplevelsen på. Religion och tro på en Gud hjälpte 

många kvinnor att acceptera sin sjukdom. Genom att erhålla kunskap om detta kan 

sjuksköterskan i sin yrkesprofession, oavsett arbetsplats, bemöta dessa kvinnor med en 

bättre förståelse för hur upplevelsen av en bröstcancerdiagnos och efterföljande 

behandlingar hanteras. 
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Bilaga 1  

Mall 1. Relevansbedömningsmall 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 

 

 

 

 

  

 

 

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie.  

 

 



 

 
 

Bilaga 2  

Mall 2. Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ ansats  
 Kvalitativ ansats.  Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med motiveringen 

att… 

Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt eskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. Är metoden för datainsamling relevant? 
 

 

   



 

 
 

 

 

 

8. 
Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 
 

Bilaga 3 
 Tabell 2 Metodologisk översikt 

Författare, 

publikationsår 

och studieland 

Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

metod 

Baker, Beesley, 

Fletcher, Ablett, 

Holcombe & 

Salmon (2016). 

England  

Getting back to normal' 

or 'a new type of 

normal'? A qualitative 

study of patients' 

responses to the 

existential threat of 

cancer 

interpretative - 

design 

Kvalitativ-ansats  

Patienter med bröst-, lung- 

eller prostatacancer 

9 med bröstcancer, 

medelålder 59.1 

10 med prostatacancer, 

medelålder 63.7 

9 med lungcancer, 

medelålder 66.2 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Grounded theory 

Cebeci, Balcı-

Yangın & Tekeli 

(2012). 

Turkiet  

Life experiences of 

women with breast 

cancer in south western 

Turkey: A qualitative 

study  

Deskriptiv - 

design 

Kvalitativ-ansats 

8 kvinnor mellan 30–47 år 

diagnostiserade med 

bröstcancer under 

pågående behandling 

Individuella, semi-

strukturerade 

djupgående intervjuer.  

Tematisk analys enligt Graneheim och 

Lundman’s (2004) metod. 

Chen, Huang, 

Kao, Sun, 

Chiang & Sun 

(2016).  

Taiwan   

The Psychological 

Process of Breast 

Cancer Patients 

Receiving Initial 

Chemotherapy - rising 

from the ashes  

Deskriptiv - 

design 

Kvalitativ-ansat 

20 kvinnor mellan 39–62 år 

diagnostiserade med 

bröstcancer som behandlas 

med cytostatika. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Grounded theory 

Graneheim & Lundman’s teknik. 

Innehållsanalys   

Curtis, Groarke, 

McSharry & 

Kerin (2014). 

Irland 

Experience of breast 

cancer: burden, benefit, 

or both?  

Deskriptiv - 

design 

Kvalitativ-ansats 

95 kvinnor, medelålder 

53,3 år, diagnostiserade 

med bröstcancer som 

genomgått kirurgi 

Dagböcker skrivna med 

fri text  

Tematisk analys enligt King.  

Doumit, Huijer, 

Kelley, El Saghir 

& Nassar 

(2010).  

Libanon  

Coping With Breast 

Cancer A 

Phenomenological 

Study.  

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

design 

10 kvinnor mellan 36–63 år 

med diagnostiserad 

bröstcancer 

Intervjuer Analys enligt Diekelmann och 

Ironside’s hermeneutiska process. 

 

  

Drageset, 

Lindstrom, Giske 

Being in suspense: 

women’s experiences 

Deskriptiv - 

design 

21 kvinnor mellan 41–73 år 

som nyligen diagnostiserats 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys enligt Kvale’s (2006) 

riktlinjer. 



 

 
 

& Underlid 

(2011).  

Norge  

awaiting breast cancer 

surgery  

Kvalitativ-ansats med bröstcancer i väntan 

på operation.  

Drageset, 

Lindstrom, Giske 

& Underlid 

(2012).  

Norge  

"The Support I Need": 

Women's Experiences 

of Social Support After 

Having Received 

Breast Cancer 

Diagnosis and 

Awaiting Surgery 

Deskriptiv - 

design 

Kvalitativ-ansats 

21 kvinnor mellan 41–73 år 

som nyligen diagnostiserats 

med bröstcancer i väntan 

på operation.  

Semi-strukturerade 

intervjuer  

Tematisk analys enligt Kvale’s (2006) 

riktlinjer. 

Fouladi, 

Pourfarzi, Ali-

Mohammadi, 

Masumi, 

Agamohammadi 

& Mazaheri 

(2013).  
Iran 

Process of coping with 

Mastectomy; a 

Qualitive Study in Iran. 

Kvalitativ 
Grounded theory 
 

20 kvinnor som hade 

gjorde en mastektomi efter 

att blivit diagnostiserade 

med bröstcancer. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor  
 
 

Grounded theory 

Tematisk analys enligt Strauss Corbin. 
 

Krigel, Myers, 

Befort, Krebill & 

Klemp (2014).  

USA 

'Cancer changes 

everything!' Exploring 

the lived experiences of 

women with metastatic 

breastcancer. 

  

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

design 

15 kvinnor mellan 32–75 år 

med bröstcancer med 

metastasspridning 

Frågeformulär och 

semi-strukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk analys (IPA) 

Lally, Hydeman, 

Sckwert, 

Henderson & 

Edge (2012). 

USA  

Exploring the first days 

of adjustment to 

cancer: a modification 

of acclimating to breast 

cancer theory 

Deskriptiv, 

kvalitativ, 

grounded theory  

26 kvinnor mellan 39–81 

år med diagnostiserad 

bröstcancer 

Semi-strukturerade 

intervjuer, både före 

och efter operation 

Innehållsanalys, jämförelse av nya data 

mot teorin som utvecklades i en 

föregående studie.  

Mermer, Nazli & 

Ceber (2016). 

Turkiet 

Social Perceptions of 

Breast Cancer by 

Women Still 

Undergoing or Having 

Completed Therapy: a 

Qualitative Study 

Deskriptiv - 

design 

Kvalitativ-ansats 

25 kvinnor med 

bröstcancer som genomgått 

mastektomi med pågående 

eller färdig 

cytostatikabehandling.   

Semi-strukturerade, 

fördjupade intervjuer 

Innehållsanalys   



 

 
 

Suwankhong & 

Liamputtong 

(2016). 

Thailand 

Social Support and 

Woman Living With 

Breast Cancer in the 

South of Thailand  

Kvalitativ 20 kvinnor mellan 42–79 år 

diagnostiserade med 

bröstcancer som lever långt 

bort från sjukhus i södra 

Thailand.  

Semi-strukturerade, 

fördjupade intervjuer 

Tematisk analys enligt Braun och 

Clarke (2006). 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 
Tabell 3 Resultatbeskrivning 

Författare Syfte Resultat  

Baker, Beesley, 

Fletcher, Ablett, 

Holcombe & 

Salmon 

Att få förståelse för hur patienter med cancer hanterar det 

existentiella hotet och deras psykologiska behov. 

Beskriver hur patienterna hanterar sin cancerdiagnos relaterat till deras syn 

på ‘getting back to normal’. Många deltagare uttryckte behov av att leva ett 

”normalt” liv – rutiner, prioriteringar osv. Personlighet och tidigare 

erfarenheter anses spela roll för hanteringen. Tro – att Gud inte ger en mer 

än vad man klara av. Att förminska hur sjukdomen påverkar inför familj och 

vänner för att skydda dem. Uttryck som används är bl a ’kämpa på’, 

’fortsätta vara positiv’, ’besegra’ eller ’slåss’ mot sjukdomen. Att aktivt 

anstränga sig för att undvika sådant som påminner om sjukdomen och 

sårbarheten, vilket ibland kunde leda till missade möjligheter till stöd. 

Många upplevde sig förändrade pga cancern, enligt många positiv – starkare 

och mer reflekterande, ex mer entusiastisk inför familjen, förändrade 

prioriteringar såsom minskad stress över hushållssysslor.  
Cebeci, Balcı-

Yangın & Tekeli 

Att utforska upplevelser hos kvinnor som lever med 

bröstcancer, för att kunna använda informationen till att 

stötta dem och deras partners och genom detta förbättra 

livskvaliteten.  

Alla deltagare uppgav att de fick känslomässigt, fysiskt och socialt stöd från 

sina familjer. De uttryckte sorg över håravfall och att operera bort ett/båda 

brösten. Deras tro blev viktigare i och med diagnosen, och att sjukdomen 

var något från Gud och att be hjälpte dem. De ville dölja förlusten av 

bröstet/brösten genom att stoppa upp behån eller använda protes. 

Håravfallet påverkade inte i samma utsträckning som operation, men 

medförde känslor som skam och sorg, alla använde peruk eller en scarf för 

att dölja. Alla deltagare uppskattade sin hälsa mer än innan sjukdomen, 

många ändrade till mer hälsosam livsstil. Insikt om hur vackert livet är och 

att det trots allt är fantastiskt att få leva. 

Chen, Huang, Kao, 

Sun, Chiang & Sun 

Att utforska upplevelsen hos kvinnor med bröstcancer 

när de får sin första behandling med cytostatika. 

Fysiskt och mentalt lidande under behandlingen med cytostatika. Olika 

metoder för att hantera och anpassa sig; ändring av maten, hålla sig 

sysselsatt för att inte fokusera på obehaget i kroppen, motion för energi, 

gråta för att släppa lös känslor, klippa bort håret innan det föll av, fortsätta 

gå till arbetet. Stöd från andra avgörande. 

Kämpa för sitt liv, ex genom att tvinga sig själv att äta. Förutom att lita på 

sin läkare, lita på sin egen mentala styrka. 

Tron om att Gud har gett detta till dem, därför acceptans,  

hjälpa andra, ny syn på livet.   
Curtis, Groarke, Att utforska kvinnor med bröstcancer subjektiva Att se sjukdomen som ett hot och eventuell död, eller som en utmaning – en 



 

 
 

McSharry & Kerin upplevelse av stress med hjälp av Stress-Coping 

Modellen, och för att få kunskap om hur värderingen av 

diagnos och stressorerna som följer kan ge både positiva 

och negativa berättelser samtidigt genom att föra dagbok. 

fiende att besegra. Viktigt att inte känna sig svag, de kvinnor som såg 

cancer som en utmaning såg sig själva som segrare, inte offer, att detta 

skulle göra dem starkare. Något av det jobbigaste var att berätta för 

familjen, ibland större oro för dem än för sig själv vilket delvis kunde bero 

på behovet av att vara stark och skydda dem. Att skydda andra från oro och 

rädsla kunde vara viktigare än den egna rädslan. Oro över biverkningar av 

behandling var stor, stressande att vänta på provsvar. Fysiska reaktioner på 

behandling sågs som tecken på att den fungerade. Håravfall och förlust av 

bröst sågs som en förlust av kvinnlighet och skapade oro för att skrämma 

barnen, ses som mindre attraktiv, påverkan på sexlivet. Att vara positiv och 

beslutsam hjälpte, medan perfektionism och kontrollbehov ökade stressen.  

Hälsosam livsstil och dagliga promenader minskade stress och gav känsla 

av kontroll. Att distrahera sig själv och hålla sig sysselsatt minskade stress 

och oro. Stöd från partners och familj viktigt, stöd från vänner uppskattades 

för det gav möjlighet att prata med någon utanför familjen.  

Negativt: oro för familjen, oönskad hjälp eller råd, möten med bekanta eller 

främlingar särskilt jobbigt då det upplevdes svårt att prata om sjukdomen 

med dem. Diagnosen gav ändrat perspektiv på livet, en chans att reflektera 

över prioriteringar, förnyat fokus på familjen men också att leva för sin egen 

skull och inte för andras, hopp inför framtiden.   

Doumit, Huijer, 

Kelley, El Saghir 

& Nassar  

Att utforska libanesiska kvinnors syn på bröstcancer och 

hur de väljer att hantera det.  

Gud har sin mening med diagnosen och hjälper kvinnorna att finna 

acceptans i sin diagnos.  

Positivt stöd från anhöriga och familj som innebar att bli behandlad som 

innan diagnostisering t.ex som att behålla arbetet som innan och att 

arbetsgivare tror på att kvinnorna klarar sitt arbete. När kvinnorna var med 

sina anhöriga glömde de bort att de erhöll bröstcancersjukdom.  

Det framkommer även att vissa kvinnor saknade ett ställe att gå på för att få 

stöd från utomstående. Vissa kvinnor ville helst inte prata med sina anhöriga 

om sin bröstcancer, delvis för att inte vara en börda men även för att 

anhöriga inte hade någon erfarenhet om cancer. När kvinnorna hittade 

någon annan med erfarenhet att prata med kunde det hjälpa dem att 

förbereda sig för det som skulle komma. ”Det är bättre att förvänta sig 

någonting än att bli överraskad”. När andra kvinnor med diagnos kontaktade 

dem kunde kvinnorna känna sig behövda och tillfredsställda genom att 

hjälpa den andra personen genom sin situation.  



 

 
 

Rädsla för spridning uttrycks även i artikeln.  

Cancer är någonting att slåss emot inte att falla för. 

Drageset, 

Lindstrom, Giske 

& Underlid 

Att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha fått 

bröstcancerdiagnos och väntan på operation.   

Ångest över spridning och mastektomi, rädsla för operations-ärr och 

biverkningar av narkosen framkom. Att känns sig missbildad ut efter 

mastektomi framkom. Ovissheten i vad det var för cancer, hur behandlingen 

efter operation skulle se ut samt om det fanns någon spridning var jobbigt 

att hantera direkt efter diagnostisering. Rädsla för att bli en börda för 

anhöriga och närstående, att behöva trösta dem för att kvinnorna hade 

orsakat dem smärta genom sin diagnos gjorde att kvinnorna kunde undvika 

att berätta för vissa i sin närhet. Kvinnorna vågade inte ringa sjukvården för 

att få stöd eller hjälp med vissa frågor för att de var rädda för att störa.  

Att bröstcancerdiagnosen hade en mening i kvinnornas liv och att de skulle 

komma ut från behandlingen som en ny människa beskrevs även. 

Drageset, 

Lindstrom, Giske 

& Underlid 

Att beskriva kvinnors individuella upplevelser av socialt 

stöd i perioden mellan diagnostisering av bröstcancer 

och väntan på operation 

Det viktigaste stödet var familjen för dem gav kvinnorna styrka och hjälpte 

dem att sluta gråta. Men även vänner och kollegor kunde ge dem stort stöd, 

speciellt för dem utan familj. Stöd från anhöriga då de fanns tillgängliga och 

följde med dem på sjukhuset, även som stöd på möten så kvinnorna ibland 

kunde känna att de inte kunde ta in all information ensamma. När anhöriga 

och närstående kontaktade dem istället för att kvinnorna skulle behöva 

kontakta dem gjorde att kvinnorna kände sig omhändertagna och tänkta på.   

 Kvinnorna uttryckte att det kände stort professionellt stöd från sjukhuset, 

att de inte störde när de för tredje gången ringde för att ställa samma fråga 

då de ibland inte kunde ta in all information. Vissa uttryckte dock att det 

skulle uppskattas som sjukhuset tog första kontakten ibland för att fråga hur 

kvinnorna mådde eller så att de inte skulle känna sig bortglömda. 

Vissa kvinnor kände att de kunde prata enklare med personer som inte stod 

dem lika känslomässigt nära som familjen, medan andra kände att de enbart 

ville prata om sin diagnos/sina känslor med sin familj eller så kallade ”inre 

cirkel”. För mycket stöd från anhöriga kunde göra att kvinnorna kände sig 

kväva och att de blev generade av all uppmärksamhet. Och att många 

anhöriga enbart ville bara om deras diagnos och behandling fast än 

kvinnorna helst inte ville prata om det. Anhöriga och närståendes stöd 

kunde ibland förhindra kvinnornas sätt att hantera diagnosen. 

Fouladi, Pourfarzi, 

Ali-Mohammadi 

Att beskriva hur kvinnor utarbetar sin coping efter 

mastektomi. 

Anhörigas stöd efter mastektomi beskrivs som väldigt viktigt för att kunna 

hantera sin situation. Att känna sig älskad och behövd är mycket viktigt. 



 

 
 

Masumi & Effat Tron på Guds vilja, att sjukdomen är en del av det öde som skapats för dem. 

Större uppskattning till livet, tackar Gud för att få leva. 

Krigel, Myers, 

Befort, Krebill & 

Klemp 

Kvinnor med bröstcancer med metastasspridning’s 

upplevelser av sin sjukdom för utvecklingen av att 

förbättra omsorgen för kvinnor som lever med avancerad 

sjukdom. 

Vikten av stöd av andra med samma sjukdom, existentiella frågor. Vikten 

av mer information om sin sjukdom. Att vara stark och att det alltid finns 

hopp.  

 

Lally, Hydeman, 

Sckwert, 

Henderson & Edge 

 

Att utveckla/fördjupa kunskapen om erfarenheter före 

behandling, tankeprocesser och beteenden hos kvinnor 

med bröstcancer för att vidare definiera koncept i 

‘Acclimating to breast cancer, a grounded theory of 

adjustment in the pretreatment period’ (Lally, R.)  

Undvika känslomässiga triggers - inte låta cancern påverka livet utan 

fortsätta som tidigare, undvika information och kunskap om cancer i stort, 

överlåta oron till läkaren eller Gud. Anstränga sig för att förhindra cancern 

att förändra livet. Överlåtande till Gud eller läkare – inte bara undvikande 

utan ett medvetet beslut att ’ge bort’ oron till någon/något annat. 
Söka information- kunde dock vara negativt ifall kvinnorna inte kunde 

avgöra om informationen gällde just deras diagnos eller om den var felaktig. 

Sätta sig själv först- skriva dagbok, resa, göra sådant som de mådde bra av. 

Fortsätta arbeta, upprätthålla rutiner. 
Kvinnorna kunde undvika att avslöja för mycket för andra för att bibehålla 

sin roll i familjen eller på arbetet, och för att inte få oönskad sympati och 

uppmärksamhet. 
‘Prata med Gud’, sjukdomen en del av Guds plan. Försöka vara positiv. 
Göra cancern till en del av livet 
Stödgrupper, cancerrelaterade aktiviteter, hjälpa och informera andra om 

mammografi, vara en förebild för sina barn och i stort. Träning. 

Fundera/förbereda sig på det värsta ‘work toward mastery of the experience’ 

Mermer, Nazli & 

Ceber 

Beskriver kvinnor diagnostiserade med bröstcancers 

upplevelse av sociala uppfattningar och tolkningar vid 

diagnos. 

  

Vikten av socialt stöd under behandling av familj och vänner. Relationer 

förändras inom familjen, hjälp med fysiska saker som att duscha och gå till 

toaletten. Att gå ifrån relationer med dem som gör en illa, t.ex påpekar 

viktuppgång eller håravfall. Sorgen vid mastektomi. Sorgen vid håravfall.  

Den stora vikten av terapigrupper/stödgrupper, hitta gemenskap hos andra 

med samma sjukdom.  
Suwankhong & 

Liamputtong  

Att diskutera hur socialt stöd fungerar bland kvinnor med 

bröstcancer i lantliga samhällen i södra Thailand.  

Kvinnorna förklarar att anhörigas stöd har stor betydelse för dem, och att 

det ger den emotionell styrka för att hantera sin bröstcancerdiagnos. Att 

deras män hjälper till hemma med hushållsarbete, eftersom arbete tros 

(kulturellt betingat) förvärra sjukdomen. Anhöriga, främst barn, hjälper 



 

 
 

kvinnorna ta sig den långa samt dyra vägen till sjukhusen.  

Möte med andra kvinnor med liknande diagnos ger dem stort stöd.   

Att meditera och be till Buddha gav lugn till kvinnorna och hjälpte dem att 

hantera sin sjukdom.  

De säger att det får bra stöd sjukhuspersonalen, men att ibland lämnas 

kvinnorna utan svar på till exempel bieffekter av cytostatika. En sak som 

lyftes var att kvinnorna gärna hade haft samma läkare under hela 

sjukdomsperioden, vilket de inte fick.  

 

 


