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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Att få ett 

besked om en livshotande sjukdom kan generera starka känslor. Hur 

kvinnorna hanterar ett sådant besked beror på omedvetna 

försvarsmekanismer och medvetna copingstrategier vilka kan vara 

mångfacetterade. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja dessa 

copingstrategier för att främja en god omvårdnad.                 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors känslor och copingstrategier efter ett 

bröstcancerbesked. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes utifrån tolv vetenskapliga artiklar vilka 

analyserades enligt Fribergs metod. Artiklarna är författade mellan år 2010 

och år 2018 och var av kvalitativ-, kvantitativ- och mixad metod. Utifrån 

artiklarnas resultat identifierades likheter och skillnader vilket resulterade i 

två kategorier och åtta subkategorier. 

Resultat: Resultat visade att vanligt förekommande känslor och copingstrategier vid 

ett bröstcancerbesked var olika känslor i form av chock, rädsla och ångest 

och oro samt copingstrategier vilka visade sig hos kvinnorna i form av 

förnekelse, ändra fokus, positiv attityd, social stöttning och tro. 

Diskussion: Diskussionen berör att ångest kan förekomma innan, under och efter att ett 

bröstcancerbesked givits. Ångesten är således existentiell och kan påverka 

livskvalitén under längre tid än vid diagnostillfället. Ändringen av fokus 

och prioritera saker som var betydelsefulla diskuterades ge en känsla av 

kontroll. Social stöttning var en copingstrategi vilken diskuterades kunna 

ha en positiv effekt och negativ effekt för kvinnorna.  

Nyckelord: Bröstcancer, Coping, Kvinnor, Känslor, Nyligen diagnostiserad 

 

 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women. 

Receiving news regarding a life-threatening disease can cause strong 

emotions. How women handle such news is due to defense mechanisms 

and conscious coping strategies that can all be multifaceted. The nurse has 

an important role to support these coping strategies and to promote good 

caregiving. 

Aim: The purpose was to highlight women’s feelings and coping strategies after 

breast cancer diagnosis. 

Method: Twelve scientific articles were analyzed in the present literature review 

according to the method recommended by Friberg. The articles were 

written between year 2010 and 2018, which were of qualitative, 

quantitative and mixed methods. Based on the results of the articles, 

similarities and differences were identified which became two head 

categories and eight sub-categories. 

Results: The result showed that common kinds of feelings and coping strategies 

when receiving the news of breast cancer were feelings such as shock, fear 

and anxiety and worries. It also showed coping strategies such as denial, 
change of focus, positive attitude, social support and faith. 

Discussion: The discussion concerns that anxiety can occur before, during and after a 

breast cancer message. Anxiety is therefore existential and can affect 

quality of life for longer time than at the time of diagnosis. The change of 

focus and prioritizing matters that were significant were discussed to give 

a sense of control. Social support was a coping strategy that was discussed 

to have a positive and negative effect for the women. 

Keywords: Breast neoplasms, Coping, Feelings, Newly diagnosed, Women 

 



  
 
 

 

   
Innehållsförteckning 
 
INLEDNING .................................................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ................................................................................................................................................. 1 

CANCER I KORTHET ............................................................................................................................... 1 
Incidens .......................................................................................................................................... 1 
Cellbildning ..................................................................................................................................... 1 
Bröstcancer ..................................................................................................................................... 1 
Screening och bröstcancerdiagnos ................................................................................................ 2 

NÄRSTÅENDES DEL I EN BRÖSTCANCERDIAGNOS ..................................................................................... 2 
SJUKSKÖTERSKANS ROLL ...................................................................................................................... 3 

Sjuksköterskans roll vid bröstcancerbesked ................................................................................... 4 
TRAUMATISK KRIS VID LIVSHOTANDE SJUKDOM ........................................................................................ 4 
COPING ................................................................................................................................................ 5 
PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................ 6 

SYFTE ........................................................................................................................................................... 6 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ......................................................................................................... 6 

METOD ......................................................................................................................................................... 7 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR DATAINSAMLING ............................................................................................. 7 
Databaser, sökord, filter och begränsningar ............................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Urval ............................................................................................................................................... 8 
Dataanalys ...................................................................................................................................... 8 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................... 9 

RESULTAT ................................................................................................................................................... 9 

KÄNSLOR ............................................................................................................................................ 10 
Chock ............................................................................................................................................ 10 
Rädsla ........................................................................................................................................... 10 
Ångest och oro .............................................................................................................................. 11 

COPINGSTRATEGIER ............................................................................................................................ 12 
Förnekelse .................................................................................................................................... 12 
Ändra fokus ................................................................................................................................... 12 
Positiv attityd ................................................................................................................................. 13 
Social stöttning ............................................................................................................................. 13 
Tro ................................................................................................................................................ 15 



  
 
 

 

DISKUSSION ............................................................................................................................................. 15 

METODDISKUSSION ............................................................................................................................. 15 
Samarbete .................................................................................................................................... 17 

RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................................... 17 
Ångest ........................................................................................................................................... 17 
Ändra fokus ................................................................................................................................... 18 
Social stöttning ............................................................................................................................. 19 

KLINISKA IMPLIKATIONER ...................................................................................................................... 20 
FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .................................................................................................... 21 

REFERENSFÖRTECKNING ..................................................................................................................... 22 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ........................................................................................................................... 27 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ................................................. 28 

 

 



  1 (34) 
 

Inledning 
Bröstcancer är idag den vanligaste form av cancer som drabbar kvinnor. De allra flesta känner 

någon i sin närhet som drabbats av bröstcancer. Det gör även vi. De reaktioner som vi hade 

till följd av att en närstående fått sitt besked om bröstcancer, väckte ett intresse att utforska 

vad för känslor detta kan väcka hos kvinnan som drabbas. Med den kunskapen hoppas vi 

kunna bidra med en djupare förståelse om hur de kvinnor som drabbas kan stöttas och vårdas 

på bästa sätt, oavsett vårdform. 

 

Bakgrund 

Cancer i korthet 

Incidens 

Tumörer kan dateras ända tillbaka till 2000 före Kristus (Gustavson-Kadaka & Ringborg, 

2008). Då framstegen av behandlingsmetoder under århundradena gått framåt, överlever idag 

många patienter med cancersjukdom. Globalt sett är cancer ändå en av de diagnoser vilken 

orsakar näst flest dödsfall i hela världen. Det utgör 16 procent av samtliga dödsfall i hela 

världen (Fitzmaurice et al., 2018). År 2016 diagnostiserades 30 155 personer i Sverige med 

någon typ av cancer (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Cellbildning 

Cellnybildning är en ständig process inuti samtliga vävnader i en människas kropp, det är 

även nedbrytningen av gamla celler (Ericson & Ericson, 2013). Processen fortgår under 

kontrollerade former i en organism som är frisk, men när en mutation har uppstått och 

nybildningen inte sker kontrollerat, har en rubbning skett. Rubbningens effekt orsakar då en 

okontrollerad celldelning med en cellmassa som växer sig större och större, vilken i sin tur 

bildar en tumör. Tillväxten av en tumör kan vara antingen benign eller malign således 

elakartad eller godartad. 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancern som drabbar kvinnor och år 2017 diagnostiserades det 

totalt 8493 stycken kvinnor i Sverige med någon form av bröstcancer (Nationellt 

kvalitetsregister, 2018). Diagnosen är en form av cancer som kan utgå ifrån antingen en flik 

eller rör i en bröstkörtel, så kallat körtellobuli och benämns då som duktal cancer, eller utgå 

från bröstkörtlarna vilket kallas för lobulär cancer (Ericson & Ericson, 2013). Cancern kan 

även vara innesluten i körtelgången i ett bröst vilket då kallas för invasiv cancer. Risken för 
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bröstcancer ökar om sjukdomen finns hos exempelvis mor eller systrar. Sen menopaus eller 

graviditet över 30 års ålder ökar också risken ytterligare. Bröstcancer finns således i olika 

former där prognos, tillväxt samt aktivitet sammanfattningsvis skiljer sig från varandra 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Den ökande incidensen stävjas genom prevention som innebär 

att exempelvis sjukvården jobbar förebyggande, upptäcker och botar bröstcancer i ett tidigt 

stadium. Kvinnan söker oftast sjukvård då hon av olika anledningar fått misstankar om 

bröstcancer. Vanligast är att kvinnan har känt någon förändring i bröstet, haft smärta i bröstet 

eller sekretion från bröstvårtan (Ericson & Ericson, 2013).  

 

Screening och bröstcancerdiagnos 

Socialstyrelsen rekommenderar screeningprogram som innebär att kvinnor i Sverige mellan 

40–74 år blir kallade till en röntgenundersökning var 18 till 24:e månad (Socialstyrelsen, 

2013). Denna undersökning är frivillig och har för avsikt att upptäcka bröstcancer i tidigt 

stadium. Regelbundna självkontroller och årliga mammografier rekommenderas till alla 

kvinnor och i synnerhet till kvinnor där bröstcancer finns i släkten (Gibbons & Groarke, 

2015). För att fastställa diagnosen bröstcancer görs tre olika undersökningar, detta benämns 

som trippeldiagnostik (Järhult & Offenbartl, 2013). I undersökningarna ingår först en klinisk 

undersökning där inspektion och palpation av brösten och armhålorna sker. Den senare 

undersökningen är mammografi där brösten röntgas. Brösten pressas då ihop mellan två 

plattor och kan upptäcka tumörer mindre än en centimeter. Den sista undersökningen är en 

cytologisk undersökning, punktionscytologi. Den innebär att ett särskilt instrument, vilket är 

kopplat till mammografiapparaten, punkterar de små förändringarna som i de tidigare 

undersökningarna har upptäckts. Prognosen avgörs utifrån tumörens tillväxt vid 

diagnostillfället (Ericson & Ericson, 2013). 

 

Närståendes del i en bröstcancerdiagnos 

Forskning visar att närstående till personer med bland annat bröstcancer vill finnas som stöd 

för sin närstående men istället själva söker vård i större utsträckning för psykiska problem i 

anslutning till att diagnosen har blivit fastställd (Sjövall et al., 2009). Detta då situationen 

också påverkar de närstående känslomässigt. Det föreligger även en ytterligare ökad risk för 

psykisk ohälsa såsom depression hos närstående om fysiska symptom av bröstcancern hos den 

drabbade ökar. Balfe, Keohane, O'Brien och Sharp (2017) menar att närstående påverkas 

oavsett cancerdiagnos då närstående till patienter med huvud- och nackcancer beskrev 

upplevelsen som att “ta på sig en mask”, detta för att hålla uppe en fasad av att de var positiva 
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inför omgivningen. Vidare beskrev de att fasaden var nödvändig eftersom det inte fick framgå 

att de inte kunde hantera den nya situationen, eller att de i själva verket behövde stöd. 

Tidigare forskning visar att det sällan är endast individen i fråga som berörs när det gällde 

frågor och beslut om behandling till praktiska frågor och detta kunde också ha påverkan i 

dynamiken på de olika rollerna i familjen (Coyne et al., 2011). Det har tidigare beskrivits att 

makarnas upplevda känslor kring sin frus besked om bröstcancer hanterades med ilska, 

hjälplöshet och misstro till diagnosen (Cheng, Jackman, McQuestion & Fitchs, 2014). 

Reaktionerna menade makarna berodde på bland annat rädsla för att förlora sina fruar för 

tidigt. En del partners hade förståelse för att deras respektive var i en situation där denne 

påverkades (Keesing, Rosenwax & McNamara, 2016). Ändå innebar den nya situationen efter 

beskedet att svårigheter uppstod i parets kommunikation vilket i sin tur skapade fler krav och 

påfrestningar på relationen. Att hitta en balans i det positiva och negativa i situationen var ett 

sätt för respektive att hantera sin egen livssituation efter ett besked om sin frus bröstcancer 

(Duggleby, Bally, Cooper, Doell & Thomas, 2012). Att acceptera att situationen såg ut som 

den gjorde hjälpte bland annat makarna att hitta balans. Andra sätt de fann balans på var 

exempelvis genom musik. Lindholm (2002) har belyst att närstående genomgår liknande 

reaktioner som de kvinnor som drabbats. Skillnad mellan närstående och kvinnans behov var 

att de närståendes behov ställdes i andra hand. Detta innebar sämre stöd från omgivningen för 

de närstående. 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskeprofessionen har sitt ursprung ur en humanistisk människosyn (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Målet med den vård som sjuksköterskan ska kunna erbjuda 

innefattar att öka patientens välbefinnande och livskvalitet. Detta görs exempelvis genom 

arbetsuppgifter som bibehåller, förbättrar eller återställer patientens hälsa. Sjuksköterskan har 

enligt lag ett eget ansvar för att utveckla sin kunskap samt på ett personligt plan vara 

medveten om sina styrkor och svagheter (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2017:30). Detta 

innebär bland annat ansvar för användning av ett förhållningssätt som verkar kritiskt för att 

bibehålla yrkeskompetensen inom ny forskning. Lagen beskriver även att vård som ges av 

sjuksköterskan i detta samhälle, skall vara jämlik. 

Vård vid bröstcancer är en specialiserad vård vilken bedrivs på särskilda avdelningar för 

vård av cancer (Gustavson-Kadaka & Ringborg, 2008). Sjuksköterskans kompetens och 

expertis i omvårdnad vid bröstcancer kan både höja och stödja patientens livskvalitet, den 

fysiska-, psykiska- och sociala aspekten, i god symbios med prevention och behandling. 
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Sjuksköterskans roll vid bröstcancerbesked 

I Sverige ges besked om bröstcancer av läkare vid ett läkarbesök (Kössler, 2011). Eftersom 

besöket innebär information om livshotande sjukdom, bör det ges i en lugn miljö som är 

ostörd där det också finns tid för frågor. I en del andra länder har sjuksköterskan som uppgift 

att lämna cancerbeskedet (Fontes, Vieira de Menezes, Borgato & Luiz, 2017). Något som 

patienter och familjer själva ansåg var viktigt vid beskedet var sjuksköterskans fysiska 

hållning och uttryck. Vid samtalet där bröstcancerbesked gavs av sjuksköterskan värderade 

patienterna även ögonkontakt och affektiv beröring högt. I Sverige har sjuksköterskan efter att 

läkaren överlämnat sjukdomsbeskedet, diverse kommunikativa uppgifter (Eide & Eide, 2009). 

Uppgifterna innefattar att delge information om sjukdomen och vilka de fysiska 

konsekvenserna kan vara, hur behandling går till samt biverkningar. Det innefattar att 

aktualisera de psykiska reaktioner som sjukdomen kan generera och erbjuda samtal om 

existentiella frågor. När sjukdom plötsligt blir en del av livet kan detta leda till en känsla av 

förlorad mening eller sammanhang. Det är därför viktigt för sjuksköterskor i alla 

vårdkontexter att ha kunskap om att sjukdomsbeskedet är en process, då patienten engageras 

vid många fler tillfällen i vården än vid den tidpunkt då beskedet ges (Warnock, Tod, Foster 

& Soreny, 2010).   

Behovet av stöd och tröst är viktigt att tillgodose efter ett besked om bröstcancer (Järhult & 

Offenbartl, 2013). I det stödjande arbetet ger sjuksköterskan fortlöpande information. 

Den behöver upprepas flera gånger eftersom att patienten inte alltid är mottaglig för 

information då beskedet om bröstcancer ges. Reitan (2012) menar att detta delvis beror på 

försvarsmekanismer vilka blockerar information från att nå fram i den akuta fasen av en kris. 

Sjuksköterskan bör därför ta hänsyn till patientens olika behov i en sådan situation, 

exempelvis behov av information eller att få uttrycka känslor och tankar.  

 

Traumatisk kris vid livshotande sjukdom 

Vid ett besked om livshotande sjukdom genomgår de allra flesta individer olika faser relaterat 

till den traumatiska kris som uppstår (Cullberg, 2003). En traumatisk kris består av fyra faser i 

följande ordning. I Chockfasen kan personen i fråga uppleva att de drömmer och vanliga 

reaktioner är att personen visar starka känslor. Det kan också ge uttryck på ett helt motsatt 

sätt, en så kallad känslomässig förlamning. Informationen som ges i detta skede kan vara svårt 

för individen att ta in. Reaktionsfasen präglas istället av att individen tar in vad det är som 

verkligen har skett och sökande på svar över frågan “varför” är en vanlig reaktion. Reaktion- 

och chockfasen ingår i vad som även tillsammans kallas en akut krisfas. I bearbetningsfasen 

börjar personen i fråga nu sakta övergå till att acceptera sin sjukdom och situation utifrån de 
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copingstrategier personen tar sig an. Nya erfarenheter kan tas emot igen och individen kan 

återigen börja orientera sig i framtiden. I den sista och fjärde fasen nyorienteringsfasen, 
förutsatt att krisen är genomarbetad av personen, har personen nu insikt om dennes resurser. 

Krisen i sig avslutas, men bärs med genom hela livet, således har nyorienteringsfasen inget 

definitivt avslut. Vilka faser individen går igenom är olika för varje enskild individ, däremot 

är ordningen för vilken fas som upplevs samma för de allra flesta. 

 

Coping 

Begreppet ”coping” är ett vedertaget begrepp som etablerades redan under andra världskriget 

(Sand & Strang, 2013). Begreppet “cope” kommer från engelskan och vid en direkt 

översättning till svenska ingår termer som exempelvis “hantera/försök att hantera” och 

“bemästra”. Begreppet används för att övergripande beskriva hur människor hanterar olika 

livssituationer, främst för att undvika negativa känslor. I dessa situationer använder kroppen 

sig av omedvetna försvarsmekanismer och medvetna copingstrategier vilka har olika syften. 

Båda uppkommer dock som ett skydd för att kunna hantera känslor som uppkommer vid 

stimuli. Det är känt att copingprocessen påverkas av vad människor dels har för personliga 

egenskaper, men även kulturella värderingar och livsåskådning. I varje strategi finns en vilja 

att uppnå balans mellan inre och yttre miljö för att tillvaron ska bli hanterbar.  

Vidare beskriver Sand och Strang (2013) att copingstrategier kan vara problem-, känslo- eller 

meningsreglerande. Coping ses som en process där meningsskapande omfattas. Att befinna 

sig i en livssituation som är känslomässigt påfrestande kräver någonting att leva för. 

Upplevelse av mening är en betydande faktor i copingprocessen. Copingstrategier är högst 

individuella och något som hjälper en person hjälper inte nödvändigtvis en annan.  

Lazarus och Folkman (1991) förklarar hur coping interagerar med kognition och känslor. 

Vikten ligger på att relationen mellan coping, kognition och känslor inte är statisk utan 

varierande utifrån individ och situation. Copingstrategierna är huvudsakligen indelade i 

problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping innebär 

beteenden vilka ofta definierar problemet som exempelvis söka information om problemet 
eller söka resurser eller alternativ för att hantera problemet. Dessa strategier försöker lösa 

situationen och har ofta en påverkan på en persons yttre miljö. Känslofokuserad coping 

innebär ett beteende som direkt försöker ändra känsloreaktioner i situationen eller problemet. 

Här ingår flertalet copingstrategier som innefattar ett beteende som är försvarande, 
undvikande, distanserade eller minimerande. Dessa strategier påverkar individen 

känslomässigt och har liten påverkan på situationen som uppstår i sig. 
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Problemformulering 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och år 2017 fick totalt 

8493 kvinnor i Sverige en bröstcancerdiagnos. För att sjuksköterskor ska kunna ge ett 

meningsfullt stöd krävs en kunskap och förståelse om coping, men även kunskap om att 

kvinnors sätt att hantera livskriser är individuell och mångfacetterad. Således är det viktigt att 

kunna bidra med en djupare förståelse för hur situationen hanteras av kvinnor som drabbas. 

Detta för att de ska få en så personcentrerad vård som möjligt i den framtida vården vid 

bröstcancer, oavsett vårdform. Det behövs även mer nödvändig kunskap över hur kvinnor 

hanterar ett bröstcancerbesked i en akut kris efter given diagnos. Om detta inte beaktas finns 

en risk att sjuksköterskan inte kan möta dem med förståelse över de reaktioner som kan 

uppstå, eller ge kvinnorna den stödjande och professionella omvårdnad som de behöver efter 

ett besked om bröstcancer. 

 

Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors känslor och copingstrategier efter ett bröstcancerbesked. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten avser tillämpas utifrån Callista Roys omvårdnadsmodell 

“adaptionsmodellen” (Roy, 2009). Kortfattat innebär modellen att människan anpassar sig till 

de nya situationer som uppstår. Adaption innebär för en människa att antingen aktivt 

acceptera det som händer, eller att bemästra situationen som sker. Miljön och människan är i 

konstant förändring. Miljön omger och påverkar individens utveckling av beteenden hos 

dennes adaptionssystem, som både innefattar anpassning och bearbetning. Roy menar alltså 

att människan anpassar sig till miljön på ett ändamålsenligt sätt för att skapa balans i det inre 

och yttre livet, vilket är nödvändigt för att uppnå hälsa. Människan ses som ett holistiskt 

anpassningsbart system där ingen del är isolerad från resterande. Den aktuella adaptionsnivån 

är avgörande för hur nya stimuli mottas och bearbetas. Enligt Roy måste sjuksköterskan vara 

uppmärksam på individens aktuella adaptionsnivå samt de stimuli som personen kan komma 

att möta.  

Att vara följsam mot livets olika omständigheter innebär att bevara sin integritet och 

personliga utveckling (Roy, 2009). Det innebär således inte att ge upp sin identitet, utan 

snarare om att hitta en balans i den nya tillvaron. I de situationer där individen fallerar att 

hantera en livssituation i förändring behöver anpassningsförmågan stöttas. Detta blir således 

sjuksköterskans uppgift, att stötta personen till balans i situationen med hjälp av en god 
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omvårdnad. Roy lyfter även fram svårigheter med att uppnå fullständigt fysiskt-, psykiskt- 

och socialt välbefinnande. Adaptionen går då ut på att göra det bästa möjliga utifrån 

omständigheterna kring situationen. Svårigheterna att uppnå detta är något som 

sjuksköterskan måste vara medveten om.  

Då litteraturöversikten avser att belysa kvinnors känslor och copingstrategier av ett 

bröstcancerbesked är Roys adaptionsmodell särskilt lämplig att använda som teoretisk 

referensram eftersom tiden efter ett bröstcancerbesked innefattar att bearbeta beskedet och att 

anpassa sig till den nya tillvaron i livet. Denna modell kommer vidare att belysas i 

diskussionen.  

 

Metod 
En litteraturöversikt gjordes enligt Friberg (2017), vilket innebär att sammanställa resultat 

från annan forskning. En övergripande kunskap införskaffades inom områden relaterade till 

kvinnors coping och känslor vid ett bröstcancerbesked för att få en bredare förståelse.  

 

Tillvägagångssätt för datainsamling 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL Complete, PsycInfo och PubMed, då 

dessa är omvårdnadsorienterade databaser vilka är aktuella för det valda området. De primära 

sökorden som användes i artikelsökningar var MeSH-termer som ”Breast Neoplasms” och 

”Newly diagnosed” vilka tagits fram via svensk MeSH. Dessa två ämnesord kombinerades 

med en sök-operator ur det booleska systemet, vilken används för att markera hur de valda 

sökorden ska kombineras (Friberg, 2017). Således utöka och/eller begränsa en sökning. 

Sökorden kombinerades med ”AND” i sökningen. Sedan gjordes fritextsökning med MeSH-

termerna tillsammans med ”Coping” “AND” “Emotions” samt tillsammans med den booleska 

termen “OR” för att utöka sökningen ytterligare. Samtliga MeSH-termer och fritextord söktes 

i olika ordning i sökningarna. Alla sökord skulle spegla syftet i största möjliga mån för att ge 

relevanta artiklar i sökresultaten.  

Avgränsningar gjordes genom att välja artiklar vilka var vetenskapligt granskade, i fulltext, 

med tillgängligt abstrakt där publiceringsdatum sträckte sig från 1 januari 2010 och fram till 

31 december 2018, vilka var skrivna på svenska eller engelska. Begränsningen gjordes till 

endast åtta år bakåt i tiden då artikelsökningar inom detta tidsspann gav tillräckligt med antal 

artiklar att gå igenom. Författarna till föreliggande litteraturöversikt begränsade sig även till 

artiklar som handlar om människor. Eftersom en del av sökträffarna delvis handlade om män, 
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begränsades sökningarna senare till artiklar som enbart handlade om kvinnor då syftet endast 

skulle röra kvinnor. En resultatartikel uppkom som förslag i databasen PubMed utifrån 

tidigare använda sökord, såldes är den inte funnen via systematisk sökning. 

 

Urval 

Tillvägagångssättet författarna använde sig av vid granskningen av artiklar, var med ett 

helikopterperspektiv vilket rekommenderas av Friberg (2017). Perspektivet gav en 

övergripande bild av samtligt material för att möjliggöra en uppskattning av artiklarnas 

användbarhet. Först läste båda författarna titlarna rubrikerna på samtliga artiklar i sökningen 

för att få en uppfattning om artiklarna var relevanta för föreliggande litteraturstudies syfte, för 

att sedan bestämma om de gemensamt skulle läsa ett abstract. Abstractet lästes i sin helhet 

och vidare gjordes en gemensam bedömning om artikeln fortfarande var relevant. Efter att 

hela artikeln var läst diskuterade författarna om artikelns resultat kunde vara användbart för 

föreliggande litteraturstudies syfte. Samtlig sökinformation lade författarna in i sökmatrisen 

(se bilaga 1). Detta för att ge en övergripande bild av hur sökresultatet sett ut såsom antal 

träffar, antal abstract som lästes, artiklar som lästes i sin helhet samt vilka som valdes och 

analyserades vidare. Alla valda artiklar sparades på kontot i databasen, skrevs ut och lades 

sedan in i tillhörande resultatmatris (se bilaga 2).  

 

Dataanalys 

Analys gjordes enligt Friberg (2017) som rekommenderar att läsa de valda artiklarna i fulltext 

och granska dem kritiskt. Artiklar som exempelvis hade ett otydligt urval vad gällde 

cancerdiagnos eller innehöll blandade cancerdiagnoser vilka inte specificerades i resultatet 

valdes bort. Artiklarna som kom fram under databassökningarna var kvalitativa, kvantitativa 

och mixade. Detta gav en ytterligare fördjupad förståelse för fenomenet, vilken var känslorna 

av att få en bröstcancerdiagnos och copingstrategier under efterföljande tid. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt läste tillsammans igenom samtliga resultatartiklar flertalet 

gånger för att analysera resultaten utifrån föreliggande litteraturs syfte. Nationalencyklopedins 

engelska ordlexikon användes för att undvika missvisande översättningar. Meningsbärande 

enheter som exempelvis olika känslor och strategier markerades i artiklarna för att 

noggrannare identifiera likheter och skillnader. Dessa skrevs ner på ett gemensamt dokument 

samt sammanställdes separat för varje enskild artikel och diskuterades slutligen av författarna 

för att säkerställa att de svarade an på syftet. Utifrån analysen skapade författarna till 

föreliggande litteraturöversikt en ny helhet och två kategorier fastställdes; “Känslor” och 

“Copingstrategier”. Åtta subkategorier kunde sedan fastställas. Till kategorin “känslor” 
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identifierades tre subkategorier; chock, rädsla och ångest och oro. Till kategorin 

“copingstrategier” identifierades fem subkategorier; förnekelse, ändra fokus, positiv attityd, 
social stöttning och tro. 

 

Forskningsetiska överväganden 
För att värna om grundläggande rättigheter och människovärdet krävs att forskningsetiska 

överväganden görs innan och under ett vetenskapligt arbete (Kjellström, 2012). Detta syftar 

på att ta del av värderingar, normer och principer som formulerats som riktlinjer utav 

forskarsamhället, riksdag samt regering. Riktlinjerna såväl som förståelse för vad de egna 

orden och handlingarna kan orsaka bör genomsyra etiska överväganden. Belmontrapporten 

består av tre etiskt grundläggande principer, nämligen: rättviseprincipen, respekt för personer 

samt göra gott. Dessa principer innefattar hänsyn till autonomin, respekt för individen, 

informerat samtycke samt en riskanalys över deltagarurvalet. Då vi använder oss av en 

litteraturöversikt är inte etiskt godkännande ett krav. 

Majoriteten av artiklarna som författarna använt till sitt resultat har fått etiskt godkännande 

från en etisk kommitté, i några få artiklar framgår det inte huruvida artikeln har etiskt 

godkännande eller ej (bilaga 2). Dessa artiklar har inte valts bort eftersom författarna anser att 

varken genomförande eller resultatet pekar på någonting oetiskt. Genom arbetets gång har 

etisk beaktning genomsyrat syfte, översättandet av artiklar, skrivandet och resultat. 

Denscombe (2016) hänvisar till fyra forskningsetiska huvudprinciper utifrån Nürnbergskoden 

och Helsingforsdeklarationen. Dessa har författarna förhållit sig till under arbetsprocessen. 

Detta innefattar exempelvis att författarna till föreliggande litteraturöversikt läst att kvinnorna 

fått information om exempelvis studiens tillvägagångssätt, att studien innebar ett frivilligt 

deltagande med att rätt avbryta eller exempelvis att deltagandet var anonymt. Alla använda 

resultatartiklar är peer reviewed, vilket innebär att de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

(Friberg, 2017). Författarna till föreliggande litteraturöversikt har heller inte plagierat någon 

annans material. 

 

Resultat 
Resultatet baserades på 12 vetenskapliga artiklar där känslor och copingstrategier har 

undersökts och likheter i innehåll har identifierats. Den första kategorin var känslor där tre 

subkategorier belystes; chock, rädsla och ångest. Den andra kategorin var copingstrategier 

med fem identifierade subkategorier; förnekelse, ändra fokus, positiv attityd, stöttning och tro. 
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Känslor 

Utifrån resultatartiklarna framgick olika känslor som var återkommande för kvinnorna vid 

bröstcancerbeskedet. Dessa känslor behandlas utifrån analys nedan. 

 

Chock 

Många av kvinnorna beskrev att chock var den känsla som uppkommit initialt efter beskedet 

om diagnosen (Curtis, Groarke, McSharry, & Michael, 2012; Gall & Kafi, 2014; Kennedy & 

Rollins, 2016; Krigel, Myers, Befort, Krebill, & Klemp, 2014; Torres, Dixon, & Richman, 

2016; Wells, GulbasF, Sanders-Thompson, Shon & Kreuter, 2014). De förklarade även att de 

upplevde beskedet som en chock tillsammans med andra starka emotionella reaktioner såsom 

rädsla och misstro till sin diagnos (Kennedy & Rollins, 2016; Krigel et al., 2014). Det fanns 

exempelvis misstro till diagnosen då kvinnorna uppgav att de levt ett hälsosamt liv och kunde 

därför inte ta in att de drabbats av sjukdom (Torres et al., 2014). Vissa uppgav att de ville ha 

tillbaka sitt liv och att de kände sig förtvivlade (Krigel et al., 2014). Att höra ordet bröstcancer 

jämfördes av flera som att plötsligt få en dödsdom (Gall & Kafi, 2014; De Sousa Barros, 

Regiani Conde, Rossi Lemos, Kunz, Da Silva Marques-Ferreira, 2018; Torres et al., 2016; 

Yusuf, Sairi Ab Hadi, Mahamood, Ahmad, & Keng, 2013). Ordet cancer beskrevs vara svårt 

att ta in och upplevdes vara ett laddat och hemskt ord (Curtis et al., 2012; Gall & Kafi, 2014; 

Krigel et al., 2014; De Sousa Barros et al., 2018; Torres et al., 2016; Wells et al., 2014). De 

kvinnor som fick beskedet över telefonen ifrågasatte om ett bröstcancerbesked verkligen bör 

ges per telefon och inte personligen med tanke på chocken som uppkommit efteråt (Torres et 

al., 2016). 

 

Rädsla 

Det var tydligt att kvinnorna kände rädsla för att dö i samband med att beskedet gavs och den 

känslan infann sig också tiden efter beskedet (Gall & Kafi, 2014; Kennedy & Rollins, 2016; 

De Sousa Barros et al., 2018; Sousa de Carvalho, Miranda Amorim, Soares da Silva, Ferreira 

Alves, da Silva Oliveira, & Sousa Monte, 2016; Torres et al., 2016; Yusuf et al., 2013). 

Rädslor för sjukdomens behandling påträffades i olika former såsom rädsla för att ha smärta, 

lida eller att se familjen lida (De Sousa Barros et al., 2018). Det kunde även vara rädsla för 

kroppsliga förändringar såsom att förlora sitt bröst eller för att tappa sitt hår (Krigel et al., 

2014; Torres et al., 2016; Sousa de Carvalho, 2018). Förändringarna som innebar tydliga 

fysiska förändringar vilka utåt sett visade att kvinnan hade cancer, skrämde flera av dem 

(Krigel et al., 2014). Det innefattade också viktuppgång eller ärr. Det var en genomgående 
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känsla för några att det förekom en generell rädsla vid beskedet men även inför sjukdomens 

innebörd (Curtis et al., 2012; Krigel et al., 2014; Wells et al., 2014). Många kvinnor beskrev 

rädsla och oro för hur deras roll i familjen skulle påverkas och en oro över sin familjs framtid 

(Curtis et al., 2012; Krigel et al., 2014; De Sousa Barros et al., 2018; Torres et al., 2016; 

Yusuf et al., 2013). I sociala sammanhang beskrev kvinnorna en rädsla för stigmatisering 

vilket påverkade dem psykosocialt (Torres et al., 2016). 

 

Ångest och oro 

En vanligt förekommande känsla som representerades av kvinnorna efter besked om 

bröstcancer var ångest (Curtis et al., 2012; Gall & Kafi, 2014; Drageset, Lindstrøm, & 

Underlid, 2010; Kenne Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-Dickson, & Gaston-Johansson, 

2013; Krigel et al., 2014; Lingyan, Shichen, Yuping, Jinyao, Yanjie, Jincai, & Xiongzhao, 

2017; Sousa de Carvalho et al., 2016). Kvinnorna beskrev att ångesten både trycktes undan 

eller helt enkelt undveks att prata om när känslan uppkom hos dem (Drageset et al., 2010; 

Gall & Kafi, 2014). Detta fortsatte en del att göra trots att de var medvetna om att metoden 

inte hjälpte (Drageset et al., 2010). En kvinna beskrev att hon höll ångesten helt för sig själv, 

då hon inte kunde prata om den med någon, varken vänner eller sin dotter (Gall & Kafi, 

2014). Detta var en medveten handling för att minska ångesten hos sig själv och hos sin 

dotter. Det beskrevs också att när de lät sig själva bli medvetna om deras ångest skrämde detta 

dem, vilket de upplevde kunde vara överväldigande (Drageset et al., 2010).  

Känslan av oro var genomgående i många kvinnors vardag efter beskedet om cancer 

(Curtis et al., 2012; Gall & Kafi, 2014; Kennedy & Rollins, 2016; Krigel et al., 2014; Yusuf 

et al., 2013). En del upplevde oro för att dö efter att de blivit meddelade om sin diagnos 

(Curtis et al., 2012; Gall & Kafi, 2014). Andra kvinnor oroade sig över hur framtiden skulle 

se ut både för dem själva och för familjen (Yusuf et al., 2013). En del av dem hade en ängslan 

över hur familjen skulle klara sig om de dog (Krigel et al., 2014; Sousa de Carvalho, 2018). 

Bekymmer över ekonomi fanns då det fanns en oro över hur de skulle ha råd med 

behandlingen (Kennedy & Rollins, 2016). Det fanns även de kvinnor som oroade sig över att 

få cancer i det andra bröstet med (Yusuf et al., 2013). Några beskrev att de trodde att stress 

hade orsakat cancern med en samtidig oro för att deras bröstcancer var så långt framskriden 

(Krigel et al., 2014). 
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Copingstrategier 

Hur kvinnorna hanterade sin situation tiden efter beskedet var olika, utifrån artiklarna 

framgick olika copingstrategier. Copingstrategier som användes efter bröstcancerbeskedet 

presenteras utifrån analys nedan. 

 

Förnekelse 

En copingstrategi som berördes var “förnekelse” och/eller “undvikande” av diagnosen i 

samband med beskedet (De Sousa Barros et al., 2018; Gall & Kafi, 2014; Lingyan et al, 

2017). Detta beskrevs som att den nya situationen kvinnorna ställdes inför inte stämde med 

verkligheten. Några hade då svårt att förstå att de verkligen fått diagnosen (Curtis et al., 

2012). Detta var särskilt stark hos de kvinnor som kände sig bra före diagnosen, eftersom de 

inte kunde förena en cancerdiagnos med sin tidigare identitet som frisk individ. Flera hade 

svårt att ta in att bröstcancerbeskedet faktiskt berörde dem själva och hanterandet blev 

därefter att situationen upplevdes som att den berörde någon annan (Curtis et al., 2012; De 

Sousa Barros et al., 2018; Drageset et al., 2010). En del beskrev att den nya verkligheten inte 

heller kändes som om den var en del av deras liv (De Sousa Barros et al., 2018). En kvinna 

förklarade att hon inte ens tänkte på sjukdomen då det inte kändes som om det var henne det 

rörde sig om, och att det hela var märkligt. Flera som sade sig ha lite kunskap om bröstcancer 

beskrev att de vägrade att läsa på om sjukdomen, även fast de hade tillgång till 

informationskällor (Yusuf et al., 2013). Ordet cancer ansågs skrämmande hos några kvinnor 

och därför distanserade sig dem från ordet genom att inte tänka på det (Curtis et al., 2012). 

 

Ändra fokus 

Ändra fokus som copingstrategi var kopplat till att hantera exempelvis ångest av många 

kvinnor (Curtis et al., 2012; Drageset et al., 2010; Gall & Kafi, 2014; Krigel et al., 2014; 

Lingyan et al., 2017 & Yusuf et al., 2013). Vissa fokuserade om på olika hobbys, gick på 

promenader, var aktiva eller fokuserade på sin familj för att det hjälpte dem att hålla sig 

upptagna från ångestladdade och stressande tankar (Curtis et al., 2012; Drageset et al., 2010; 

Yusuf et al., 2013). Med beskedet beskrevs också ett nytt fokus i form av att många kvinnor 

såg varje dag som viktig samt övervägde vad som var meningsfullt och viktigt i deras liv 

(Curtis et al., 2012; Drageset et al., 2010; Krigel et al., 2014; Yusuf et al., 2013). Det innebar 

även att en del strukturerade om sina prioriteringar i livet (Curtis et al., 2012; Krigel et al., 

2014; Yusuf et al., 2013). Det beskrevs hur några kvinnor istället ville lägga sin tid på att 
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komma närmare sina barn, då de visste att de en dag inte skulle finnas kvar för dem (Yusuf et 

al., 2013).  

Att vara sjukskriven var en viktig prioritering för några, då det kunde planera sina dagar 

utifrån deras villkor och prioritera positiva saker (Drageset et al., 2010). En kvinna beskrev att 

det var viktigt för henne att hon fortsatte att arbeta under hela sin tid med bröstcancern och 

fokuserade därför på det (Kennedy & Rollins, 2016). Att fokusera om och börja prioritera det 

som var viktigt gav flera kvinnor en känsla av kontroll igen (Gall & Kafi, 2014; Drageset et 

al., 2010). Några beskrev hur fokusering på positiva händelser i barnens liv blev mer aktuellt 

(Gall & Kafi, 2014). Fokus kunde även läggas på att söka information om bland annat 

bröstcancer och behandlingar för att få mer kunskap om vad som väntade (Kennedy & 

Rollins, 2016; Drageset et al., 2010; Krigel et al., 2014; Wells et al., 2014). Detta kunde 

innebära att låna böcker från biblioteket eller söka information på nätet så att de kunde förstå 

sin diagnos och kunde hantera kommande utmaningar (Kennedy & Rollins, 2016). Vissa 

kvinnor berättade däremot att för mycket information på en gång var överväldigande vilket 

gjorde att de istället inte upplevde sig ha någon kontroll (Drageset et al., 2010). Diagnosen 

beskrevs av en del som intrapersonella förändringar vilka gav mening med livet, det innebar 

att familjen gav mer tid till varandra vilket gav positiva förändringar på familjebanden (Wells 

et al., 2014). Något annat som ansågs vara positivt, utifrån diagnosen, av en del var att de inte 

längre hängde upp sig på småsaker (Gall & Kafi, 2014).  

 

Positiv attityd 

Trots omständigheterna var det många kvinnor som beskrev vikten av att hålla en positiv 

attityd (Curtis et al., 2012; Drageset et al., 2010; Kennedy & Rollins, 2016; Krigel et al., 

2014; De Sousa Barros et al., 2018; Torres et al., 2016). Flertalet kvinnor ansåg att genom att 

hålla sig positiv påverkade det deras överlevnad. Att få skratta nämndes vara viktigt och 

hjälpte flera av kvinnorna genom situationen (Drageset et al., 2010; Gall & Kafi, 2014; Torres 

et al., 2016). Exempelvis uttryckte några att det hjälpte dem att slippa tänka på hemska tankar 

(Drageset et al., 2010). En positiv attityd innebar för kvinnorna att de intalade sig själva att 

allt skulle bli bra.  

 

Social stöttning 

Efter besked om bröstcancer belyste många kvinnor att en copingstrategi i form av socialt 

stöd från sin familj var en betydande faktor (Curtis, et al., 2012; Drageset et al., 2010; 

Kennedy & Rollins, 2016; Sousa de Carvalho et al., 2016). Det nämndes av flera att både 

emotionellt och praktiskt stöd från deras make eller partner var viktigt och hjälpsamt (Curtis 
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et al., 2012; Gall & Kafi, 2014; Krigel et al., 2014). Praktiskt stöd var exempelvis i form av 

att familjen hjälpte till hemma (Sousa de Carvalho, 2016). Några av kvinnorna kunde däremot 

inte längre upprätthålla sitt äktenskap på grund av diagnosen, detta på grund av att partners 

brist på stöd (Krigel et al, 2014). Goda relationer i form av stöttning av vänner beskrev flera 

kvinnor att det hjälpte dem i deras situation (Curtis, et al., 2012; Drageset et al., 2010; 

Kennedy & Rollins, 2016; Krigel et al., 2014; Sousa de Carvalho et al., 2016). Vännerna 

hjälpte dem att tänka på något annat än diagnosen (Drageset et al., 2010). Några kvinnor 

beskrev vänner som mer hjälpsamma än familjen, särskilt om vännerna själva genomgått 

bröstcancer (Kennedy & Rollins, 2016). En del beskrev hur de medvetet valde en inre cirkel 

de ville berätta allt för och en grupp som endast fick en viss typ av information (Krigel et al., 

2014).  

Det fanns de kvinnor som istället upplevde en brist på förståelse från sina vänner och 

familj då de själva inte levt med sjukdomen (Krigel et al., 2014). Det förekom även de som 

föredrog att inte berätta för sina närstående om deras diagnos, detta som en strategi för att 

slippa hantera andras frågor och reaktioner (Drageset et al., 2010). En del av kvinnorna 

beskrev att det var en hårfin balansgång mellan stöttning och att kunna hålla detaljer om 

cancern privat (Krigel et al., 2014). En annan form av socialt stöd beskrevs komma från 

arbetskollegor (Kennedy & Rollins, 2016; Krigel et al., 2014; Sousa de Carvalho et al., 2016). 

Det kunde vara praktiskt stöd i form av att ge skjuts eller emotionellt stöd som att lyssna när 

kvinnorna behövde ventilera något som kändes jobbigt i stunden (Kennedy & Rollins, 2016).  

Stödgrupper bestående av personer som var eller hade varit i liknande situation ansågs 

värdefullt (Drageset et al., 2010; Kennedy & Rollins, 2016; Krigel et al., 2014; Wells et al., 

2014). Det gav en känsla av att inte vara ensam men också känslan av att kunna hjälpa andra 

som genomgick liknande situation och diagnos. Några kvinnor förklarade att genom att höra 

andra kvinnor med liknande erfarenheter gav det dem själva inspiration till att en dag kunna 

inspirera och stötta någon annan (Wells et al., 2014). Behovet av att ge tillbaka och dela med 

sig till andra om sin cancerhistoria och öka kunskap om vikten av tidig screening blev därför 

viktigt för flera. Det beskrevs att det fanns ett systerskap i stödgruppen mellan kvinnorna 

vilket skapade ett “band” även fast det var ursprunget ur något hemskt (Krigel et al., 2014).  

Flera sökte stöd i stödgrupper inom kyrkan vilka beskrevs hjälpa dem under den 

påfrestande perioden (Kennedy & Rollins, 2016; Sousa de Carvalho et al., 2016; Wells et al., 

2014).  
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Tro 

Under tiden efter besked om bröstcancer beskrev flertalet kvinnor att de sökte stöd i sin 

religion (Kenne Sarenmalm, 2013; Kennedy & Rollins, 2016; De Sousa Barros et al., 2018; 

Sousa de Carvalho et al., 2016; Torres et al., 2016; Wells et al., 2014; Yusuf et al., 2013). För 

att försöka skapa en mening av sin situation såg några av dem sjukdomen som en lärdom av 

Gud (Wells et al., 2014). Många förlitade sig på Gud och att utkomsten av sjukdomen låg i 

dennes händer (Sousa de Carvalho et al., 2016; Wells et al., 2014). En del beskrev att de vid 

ovisshet i vissa val vände sig till Allah för att hjälpa dem ta det bästa beslutet (Yusuf et al., 

2013). Gud beskrevs exempelvis representera starka värden för tröst och vägledning i olika 

situationer och också vid val för några av de kvinnor som var troende (Kennedy & Rollins, 

2016; Torres et al., 2016). Huruvida utövandet av sin religion var traditionell eller mer 

personlig beskrevs den som en medveten process genomförd i relation med Gud, processen 

hjälpte dem i en svår situation (Kennedy & Rollins, 2016). Tron beskrevs hjälpa en del av 

kvinnorna att acceptera deras diagnos och tack vare detta gavs enligt dem då en försäkran om 

att de skulle överleva bröstcancern (Torres et al., 2016). När de inte ville ringa och besvära 

vänner eller familj litade de på tron och relationen med sin gud. Några menade att deras tro 

blivit starkare efter beskedet än vad den varit innan (Wells et al., 2014). Den hjälpte dem att 

stärka familjebanden då de bad mer och kunde prata ännu mer öppet kring cancern.  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Motivet till att göra en litteraturöversikt var att skapa en överblick av ett specifikt 

kunskapsområde, vilket är en metod som rekommenderas av Friberg (Friberg, 2017). Arbetet 

påbörjades med att författarna till föreliggande litteraturöversikt gick igenom projektplanen 

som inte var skriven av dem tillsammans, sedan resonerade de över hur arbetet skulle tas 

vidare på bästa sätt. Då båda författarna har erfarenhet om hur närstående till dem själva 

reagerat och hanterat bröstcancerbesked, fanns insikt i en potentiell risk för viss förförståelse 

av problemet/syftet. Syftet ändrades tidigt för att specificeras ytterligare och då lättare finna 

vetenskapliga artiklar. Utifrån detta resonerade författarna vilken information som saknades i 

bakgrunden och vad som skulle vara kontexten. Vid sökningar på “känsloreaktioner” vid 

beskedet insåg författarna att funnen forskning även berörde information om kvinnors 

copingstrategier, därav utökades syftet till att också ta reda på “coping” vid beskedet. Detta 

för att få ytterligare kunskap och kunna ge en bredare och djupare diskussion. Ändringar i 

bakgrunden gjordes parallellt med de sökord och sökningar som gav tillförlitliga och 
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relevanta vetenskapliga artiklar som speglade fenomenen “känslor” och “coping”, vilket var 

det författarna till föreliggande litteraturöversikt önskade belysa. En styrka var att söka endast 

åtta år bakåt i tiden för att få färskare forskning. Detta medförde också ett hanterbart antal 

sökträffar i de valda databaserna.  

En nackdel gällande översättningar är svenska språkets ordfattighet. Distress är ett engelskt 

ord som förekom ofta i artiklarna men inget konkret motsvarande ord finns i svenskan. Egna 

tolkningar utifrån meningssammanhang gjordes då för att inte missa eventuell information om 

ångest eller oro. Detta kan vara en svaghet såvida att författarna tolkat ordet distress att ingå i 

ångest eller oro. En styrka är dock att det ger en bredare bild av de båda termerna. I och med 

författarnas förkunskap om copingstrategier fanns risk för att analysen av resultatet kan ha 

påverkats av detta. Några av subkategorierna har samma namn som existerande 

copingstrategier i litteraturen, namnen valde författarna till föreliggande litteraturöversikt 

utifrån de meningsbärande enheter som fanns i resultatartiklarna och därmed inte utifrån 

författarnas egen förförståelse.  

Användningen av Fribergs (2017) tillvägagångssätt för en litteraturbaserad studie ansågs 

vara ett bra sätt för att finna kunskap om valt syfte. En annan styrka är att författarna noggrant 

gick igenom samtliga resultatartiklar för att verkligen stämma av om artiklarna i önskvärd 

grad var relevanta för litteraturstudiens syfte. I vissa fall där artiklarnas syfte inte var helt 

överens med föreliggande litteratursöversikts syfte, men resultatet däremot hade berört 

relevant kunskap för syftet i litteraturöversikten så valdes de ändå med till resultatet. Genom 

att artiklarna tillsammans representerade kvinnor i åldrar över 18 år, gav resultatet en god 

generell överblick vilket författarna till föreliggande litteraturöversikt anser vara en styrka. En 

ytterligare styrka anser författarna vara att mångfalden av kvinnors olika nationaliteter 

representerades i litteraturöversiktens resultat, detta gav en bredare bild än om specificeringen 

endast berört exempelvis en nationalitet. De valda artiklarna hade även ett brett internationellt 

perspektiv då de kom ifrån olika länder. Detta diskuterades vara både en svaghet och en 

styrka. Svaghet, då resultaten inte kan generaliseras över en homogen grupp samt i och med 

de kulturskillnader som finns från land till land då olika kulturella aspekter kan ge olika syn 

på bröstcancer. Styrkan dock i ett brett internationellt perspektiv är då det förekommer 

människor från många olika kulturer inom svensk sjukvård, behöver sjuksköterskor och 

vårdpersonal kunna bemöta alla människor oavsett kultur eller härkomst.  

Gällande vissa artiklar finns medvetenhet om att det inte fanns konkret avgränsat i 

resultatet mellan känslor efter besked om bröstcancer och behandling. Detta kan vara en 

svaghet då det går att ifrågasätta om det verkligen var nämnda känslor som uppstod just tiden 
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efter beskedet. I dessa fall diskuterades detta utifrån resultatets textsammanhang och en 

bedömning gjordes att känslorna ingick i tiden efter beskedet och således före behandling. 

Kvinnor i olika bröstcancerstadium är representerade i denna litteraturöversikt. Det kan 

diskuteras vilken påverkan det har haft på resultatet på så sätt att författarna till föreliggande 

litteraturöversikt inte undersökt närmare om kvinnornas känslor och hanteringsstrategier är 

specifika för just besked av bröstcancer, eller om dessa skiljer sig utifrån vilket stadium de 

fick besked om. Författarna anser dock att genom att inkludera kvinnor med olika stadium av 

bröstcancer är en fördel eftersom ett bredare perspektiv då gavs. Tidsspannet har varit olika 

långt från att beskedet om bröstcancer gavs tills att studierna genomfördes, detta kan vara en 

eventuell svaghet. Vissa artiklar specificerar inte heller denna typ av data. Skillnaden i tid kan 

således vara en nackdel då författarna inte kan utröna om det gör skillnad eller påverkar hur 

väl kvinnorna minns sina känslor och hanteringsstrategier efter att de fått beskedet.  

Arbetet skedde med ett öppet sinne genom att exempelvis redovisa ett bredare resultat än 

författarna på förhand trodde att de skulle finna. Författarna var mottagliga för förändringar 

under arbetets gång vilket också författarna betraktade som ett öppet arbetssätt. Det ansågs 

vara en av författarnas personliga styrkor, eftersom det innebar att arbetet hela tiden gick 

framåt. Stannade processen eller skrivandet tänkte författarna till föreliggande 

litteraturöversikt om, en erfarenhet de tar med till framtida arbeten, forskning och till 

kommande yrke. 

 

Samarbete 

Innan arbetets start hade båda författarna tydliggjort för varandra vilka förväntningar som 

fanns på uppgiften. Under arbetets gång var författarna öppna och mottagliga för förändring. 

Båda författarna tog lika stort ansvar i hela processen. Samtliga delar är skrivna, diskuterade 

och redigerade av båda författare. Vid tillfällen då författarna varit osäkra i ett beslut söktes 

vägledning hos handledaren för att sedan gemensamt gå vidare med ett beslut. 

 

Resultatdiskussion 

Nedan har delar av resultaten diskuteras vidare utifrån Roys omvårdnadsteori, tidigare 

forskning, författarnas egna reflektioner samt utifrån sjuksköterskans roll. 

 

Ångest 

Som synes i föreliggande litteraturöversikts resultat skedde att många kvinnor upplevde 

ångest i samband efter att besked om bröstcancer getts. Det kunde röra sig om ångest av att 
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höra att de har en livshotande sjukdom till tankar på döden. Detta bekräftas i annan forskning, 

just att ångest är vanligt förekommande tiden efter ett bröstcancerbesked (Burgess et al., 

2005; Mohabbat-Bahar, Golzari, Moradi-Joo, & Akbari, 2014). Tidigare forskning har visat 

att hos 50 procent av 170 kvinnor hade antingen ångest eller depression, eller både och, 

utvecklat sig inom ett år efter diagnos. Följaktligen uppgavs också att dessa kvinnor hade 

erfarit episoder av depression eller ångest sammanhängande upp till 90 dagar vid något 

tillfälle under fem år från att beskedet gavs. Vid livshotande sjukdom styrker Cullberg (2003) 

att det är vanligt att känna ångest. Det som framträder gemensamt i de flesta resultatartiklar är 

att alla kvinnor påverkas negativt av sin ångest. Ångest verkar således vara en existentiell och 

abstrakt ångest som påverkar kvinnans livskvalitet och effekten blir ett ökat lidande för henne 

under längre tid än vid diagnostillfället. Ytterligare forskning visar också att ångest inte bara 

är framträdande initialt efter bröstcancerbeskedet, utan den upplevs redan innan beskedet hos 

en del kvinnor med misstänkt bröstcancer (Drageset & Lindström, 2003). Detta då en 

undersökning för misstänkt bröstcancer kan vara en hotande och skrämmande situation.  

Sjuksköterskans kunskapsområde innefattar god omvårdnad av patienten, vilken tar hänsyn 

till hela människan, fysisk, psykisk, socialt och andligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Tilläggas kan att en del sjuksköterskor och närstående till patienter med cancersjukdom visat 

sig överskatta individernas negativa känslor som exempelvis ångest, och underskattar deras 

positiva känslor såsom hopp (Carlsson, 2007). Mot den bakgrunden är det viktigt att 

sjuksköterskan ser möjligheter och har en hoppfull inställning men även har kunskap om 

emotionell smärta såsom ångest för att i förebyggande syfte kunna informera patienten. Detta 

eftersom forskningen visar att kvinnor upplever ångest innan, under och efter beskedet. 

Sammanfattningsvis behöver sjuksköterskan således vara medveten om förekomsten av 

ångest hos dessa patienter och det signifikanta inflytandet som den har på kvinnor med 

bröstcancer. Detta för att kunna tillgodose patientens behov fullt ut, stärka patientens 

integritet och kunna ge omvårdnad enligt svensk lagstiftning (Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] 2017:30).  

 

Ändra fokus 

Copingstrategier i form av exempelvis koncentrationskrävande aktiviteter var en synnerligen 

använd strategi för att hantera situationen. Närmare bestämt nämndes promenader, annan 

fysisk aktivitet eller olika hobbys hjälpa många kvinnor att hantera situationen. Enligt Roy 

(2009) förbättrar fysisk aktivitet individens självuppfattning och adaption. Sammantaget 

visade resultatet i underliggande litteraturöversikt att detta ökade kvinnornas positiva känslor 

samt minskade ångest. Tidigare forskning bekräftar just detta, nämligen att fysisk aktivitet har 
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en god ångestlindrande effekt hos kvinnor med en bröstcancerdiagnos (Kolden et al., 2002; 

Manuel et al., 2007). Forskning visar fördelar med strategier såsom fysisk aktivitet för att 

förbättra livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer. Ändringen av fokus och att prioritera 

saker som var betydelsefulla för kvinnorna resulterade i en känsla av kontroll. Utifrån 

resultatet i föreliggande litteraturöversikt utgick kvinnornas prioriteringar från deras 

personliga värderingar vilka har sin bakgrund i tidigare erfarenheter och grundhållning vilket 

Roy (2009) menar är en typ av coping som ökar individens psykologiska och spirituella 

integritet. Följaktligen förklaras fysisk aktivitet som ett sätt för individen att hantera och 

bättre kunna klara av situationen. Dessutom menar Brattberg (2008) att en del individer mår 

bra av att känna en viss kontroll i en situation och att den nås på olika sätt. När tillgångarna 

värdesätts högre än sorgen över förlusterna kan självkänslan växa och det ökar utrymmet för 

individens möjlighet till betydelsefulla prioriteringar. Sammantaget verkade beskedet trots 

omständigheterna ge många av kvinnorna grund för en ny inställning till livet. Följaktligen 

kom något positivt ur de negativa känslor som uppstod. Således ändrades vad kvinnorna 

fortsättningsvis ville prioritera i livet och vad som i framtiden var värt att lägga deras tid på.  

 

Social stöttning 

I föreliggande litteraturöversikts resultat framkom att kvinnor använde stöttning från personer 

i kvinnans närhet såsom familj, vänner, kollegor och sociala grupper med liknande 

erfarenheter av bröstcancer som copingstrategi. Tidigare forskning bekräftar att social 

stöttning hos familj var en av de copingstrategier som fungerat bra för flertalet kvinnor (Liao, 

Chen, Chen, & Chen, 2007; Manuel et al., 2007). Roy (2009) menar att det finns en balans 

mellan behovet av andra människor och autonomi. Utvecklingsmässiga och känslomässiga 

behov kan tillgodoses med hjälp av andra, exempelvis de som står personen närmast och/eller 

sociala sammanhang och nätverk. Vidare förklaras att varje person har en rollfunktion av 

något slag som formas av de egna tankarna och känslorna om sig själv, men också av verkliga 

erfarenheter och andras reaktioner om individen. Ytterligare beskriver Roy att varje individ 

har en rollfunktion samt ett ömsesidigt beroende av andra människor. Denna adaptiva 

funktion handlar om människans strävan efter relationer till andra för att finna trygghet i 

dessa. Sådana relationer är gynnsamma om de etableras i kärlek, omsorg och respekt samt 

delar kunskap och erfarenheter. Sammanfattningsvis förklarar Roy att detta bygger på ett 

ömsesidigt givande och tagande. Liknande användes stöttning av flertalet kvinnor från olika 

stödgrupper, vilket hjälpte dem i sin situation. Det innebar att erfarenheter från andra personer 

skapade mening, gemenskap, vägledning och stöttning för varandra.  



  20 (34) 
 

I motsats till ovan nämndes att socialt stöd från familjen och vänner istället kunde skapa 

stress om kvinnan tar på sig känslor utifrån hur familjemedlemmarna reagerar på diagnosen. 

Samtidigt fanns också beskrivet av en del kvinnor att de istället blev stressade och upplevde 

starka känslor igen av att berätta om sin diagnos. Kvinnorna ville inte orsaka ångest och sorg 

hos familjen eller andra. Detta styrker Mosher, Johnson, Dickler, Norton, Massi och DuHamel 

(2013) då det framkom att kvinnorna helst inte pratade om sin diagnos i ett försök att skydda 

sina nära och kära från att må dåligt.  
Effekten av att inte dela med sig av sin diagnos var för en del kvinnor att de inte behövde 

hantera andras reaktioner och frågor. Således innebär det att social stöttning inte har en positiv 

effekt för alla kvinnor. Samtidigt ges en inblick i att berättandet om diagnosen kan ge en 

accepterande effekt och ett positivt hanterande, om stöttningen finns från kvinnans sociala 

krets. Det kan därför ses både positivt och negativt för kvinnorna att berätta om sin diagnos, 

även om flertalet nämner att den positiva effekten är övervägande god. Maly, Umezawa, 

Leake och Silliman (2005) styrker den positiva effekten med stöttning av partners, vänner och 

familjemedlemmar, då det visade sig bidra till minskad depression och ångest bland de 

bröstcancerdrabbade kvinnorna.  

Flera kvinnor upplevde att kyrkomedlemmar var till hjälp för att känna gemenskap i 

diagnosen som de fått och de kände stöd från Gud när de gick till kyrkan för att be, vilket gav 

effekt av minskad stress. Brattberg (2008) förklarar att be tillsammans i en grupp ger en ökad 

känsla av sammanhang och minskar upplevelsen av övergivenhet. Detta upplevs positivt då 

gruppen fungerar bärande genom svåra tider. Roy (2009) beskriver just gruppidentitet till den 

sociala miljön och kulturen som ett ansvar vilka medlemmarna delar. I gruppidentiteten som 

adaptiv funktion grundas gruppens behov av en egen identitet och integritet.  

 

Kliniska implikationer  

Resultatet av denna litteraturöversikt kan göra sjuksköterskor medvetna om vilka olika 

känslor och copingstrategier som kan uppstå vid ett bröstcancerbesked och att alla kvinnor har 

olika sätt att hantera dessa på. Genom att belysa hur kvinnorna upplevde olika känslor och 

copingstrategier efter ett bröstcancerbesked, kunde vi peka ut kunskap som kan vara till hjälp 

för sjuksköterskan i hur denne på bästa sätt kan bemöta och ge omvårdnad i sitt möte med 

framtida patienter. Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma och reflektera över sina egna 

eventuella förutfattade meningar, då dessa inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Således kan detta då ge en annan typ av beredskap inför att ge omvårdnad till en kvinna med 

nyligen diagnostiserad bröstcancer. Exempelvis kan detta arbetas med i sjuksköterskegruppen 

på en onkologisk avdelning där sjuksköterskor dagligen möter kvinnor med bröstcancer. 
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Förslag till fortsatt forskning  

De följdfrågor och tankar som väcktes hos författarna gällande vidare forskning inom området 

bröstcancer handlade framförallt om hur skillnader ser ut åldersgrupper emellan. Yngre 

kvinnor som får bröstcancer kan tänkas uppleva andra känslor och reaktioner än hos äldre 

kvinnor. Specifika frågeställningar kan tänkas vara karaktäristiska för specifika åldersgrupper 

då kvinnorna befinner sig i olika stadier i livet. Kvinnor i fertil ålder har möjligen tankar på 

graviditet, sexualitet och hereditet medan kvinnor i äldre ålder istället har andra tankar utifrån 

vart de är i livet. Prognosen kan se olika ut åldersgrupperna emellan och detta påverkar 

sannolikt kvinnornas känsloreaktioner. För att bemöta de specifika behoven av omvårdnad är 

det viktigt med ytterligare forskning kring just detta. 

 
Slutsats 
Föreliggande litteraturöversikt visar att vanligt förekommande känslor såsom chock, rädsla 

ångest och oro är reaktioner som förekommer tiden efter att en kvinna får ett besked om 

bröstcancer. Vidare visar litteraturöversikten att beskedet kan hanteras genom 

copingstrategier såsom förnekelse, ändra fokus, positiv attityd, social stöttning eller tro. Hur 

beskedet om bröstcancer tas emot är utifrån hur kvinnan hanterar en krissituation och är 

således unikt och individuellt för varje enskild kvinna som drabbas, precis som de känslor, 

tankar och copingstrategier som kan uppstå efter bröstcancerbeskedet. Litteraturöversikten ger 

därmed ökad kunskap om kvinnors individuella behov av omvårdnad till sjuksköterskor och 

annan sjukvårdspersonal, då det inte går att förutsätta att någon kvinna reagerar som den 

tidigare. 
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“Newly diagnosed” AND “Coping” 
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Published date: January 
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experienced by 
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receiving the 
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Brasilien, 

Journal of 

Nursing 
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känslor av kvinnor när de 
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Coping with breast 
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diagnosis and 
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2010, Norge, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 
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Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 
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Ålder: 54-73 år 

Analys: Innehållsanalys 
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“Steg för steg”, “trycka 
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känslor”, “förbereda sig för det 
värsta” & “positivt fokus” 

Gall, T. L., & 

Kafi, S.   

The Impact of 

Breast Cancer on 

the Mother–

Daughter 

Relationship: 

Implications of 

Relationship With 

God on 

Attachment 

2014, USA, 
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Spirituality in 

Mental Health 
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Urval:  
Antal: 2 kvinnor 
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Etiskt godkänd: Ja  
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“Intrapersonellt perspektiv”. 
”Reaktion”, ”coping & 

tolerans”, ”coping i relation”, 

”motivation/behov”, ”relation 

med Gud” & ”resultat av 

relation”. 

Kenne 

Sarenmalm, E., 

Browall, M., 

Persson, L.-O. 

Fall-Dickson. J., 

& Gaston-
Johansson, F.  

Relationship of 

sense of coherence 

to stressful events, 

coping strategies, 

health status, and 

quality of life in 

women with breast 

cancer  

2013, Sverige, 

Psycho-

oncology  

Syftet med denna studie var att 

undersöka känslan av 

samstämmighet som en företeelse 

vid stressiga händelser, 

hanteringsstrategier, hälsotillstånd 

och livskvalitet vid bröstcancer. 

Metod: Mixad  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Urval:  
Antal: 131 kvinnor 

Ålder: 55-79 år 

Etiskt godkänd: Ja  

Resultatet berörde tio 

kategorier av stressfulla 

händelser och 

hanteringsstrategier som 

exempelvis: 

“Inga problem” 

“Oro” 

“Andra bekymmer” 

”Distraktion” 

”Acceptans” 

”Religion”  

Kennedy, K., & 

Rollins, P.  

You Do What You 

Got To Do: 

African-American 

Women’s 

Perspectives of 

Managing Breast 

Cancer  

2016, USA, 

The ABNF 

Journal  

Syftet var att (a) bygga en teori 

för att förklara processen vid 

diagnos, behandling och 

hantering hos afroamerikanska 

kvinnor diagnostiserade med 

bröstcancer i stadium 1-3, (b) 

identifiera faktorer som ledde till 

motståndskraft hos dessa kvinnor 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 
Antal: 16 kvinnor 

Ålder: 41 - 83 år 

Analys: 
Semistrukturerade 

intervjuer, data-analys 

enligt modell från Corbin 

& Straus (2007) 

Resultatet berörde ett centralt 

huvudtema med två underteman 

och ett paradigmtema: 

“Kämpa-Hantera bröstcancer” 
 
”Förhandla behandling”, ”Det 

nya normala” & ”Jag är typen”.  



 
 

31 (34) 
 

 

och, c) förse vårdgivare med 

slutsatsen.  

Etiskt godkänd: Ej 

utskrivet 

Krigel, S., Myers, 

J., Befort, C., 

Krebill., & 

Klemp, J.  

‘Cancer changes 

everything!’ 

Exploring the lived 

experiences of 

women with 

metastatic breast 

cancer  

2014, USA, 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Syftet var att ytterligare utforska 

erfarenheter hos kvinnor med 

metastatisk bröstcancer (MBC), 

för att informera om 

utvecklingen i interventionerna 

och förbättra överlevnad hos 

kvinnor med avancerad sjukdom. 

Metod: Kvalitativ 

Analys: 
Semistrukturerad 

gruppintervju och 

frågeformulär, 

fenomenologisk analys 

enligt IPA 

Urval: 
Antal: 15 kvinnor 

Ålder: 32 - 75 år 

Etiskt godkänd: Ja 

Resultatet berörde ett centralt 

huvudtema med fyra 

underteman:  

“Bröstcancer ändrar allt!” 
“Förändring i ens rollfunktion”, 

“relationer och 

kommunikation”, “självbild” & 

“att handskas med ovisshet”.  

Lingyan, L., 

Shichen, L., 

Yuping, W., 

Jinyao, Y., 

Yanjie, Y., Jincai, 

H., & Xiongzhao, 

Z.  

Coping Profiles 

Differentiate 

Psychological 

Adjustment in 

Chinese Women 

Newly 

Diagnosed With 

Breast Cancer 

2017, Kina, 

Integrative 

Cancer 

Therapies 

Syftet var att utforska 

latenta/dolda profiler från 

kinesiska kvinnors coping, vilka 

nyligen var diagnostiserade med 

bröstcancer och undersöka 

olikheterna vid psykologisk 

ångest demografiskt och 

medicinska egenskaper över 

profilerna.   

Metod: Kvantitativ 
Urval: 
Antal: 618 kvinnor 

Ålder: 26-66 år 

Analys: ANOVA, SPSS 

18.0,Mplus 7.1 software, 

LPA 

Etiskt godkänd: Ja 

Resultatet berörde tre 

kategorier med exempel på 

underkategorier; 

”Latenta profiler” 
“Adaptiv hantering” 

“Inkonsekvent hantering” & 

“Negativ hantering” 

 

”Olikheter i ångest och 
depression hos de olika 
klasserna”.  
”Ångest” 

 

”Olikheter I de externa 
variablerna mellan klasserna” 

“Fokusera om i planering” 

“Acceptans”  

“Undvikande” 



 
 

32 (34) 
 

 

Sousa de 

Carvalho, C. M., 

Miranda Amorim, 

F. C., Soares da 

Silva, R. T., 

Ferreira Alves, V., 

Da Silva Oliveira, 

A. D., & Sousa 

Monte, N.  

FEELINGS OF 

WOMEN 

DIAGNOSED 

WITH BREAST 

CANCER 

2016, 

Brasilien, 

Journal of 

Nursing UFPE 

Syftet var att undersöka kvinnors 

känslor efter att de blivit 

diagnostiserade med bröstcancer. 

Metod: Kvalitativ  

Analys: Inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer 

transkriberades och 

analyserades från 

“Analysis Technique of 

Content” 

Urval:  
Antal:12 kvinnor 

Ålder: över 18 år 

Etiskt godkänd: Ej 

utskrivet 

Resultatet berörde tre 

huvudteman:  

“Att känna igen kvinnan med 
bröstcancer”, “Tala om 
känslorna hos kvinnan med 
bröstcancer” & “Socialt 
nätverk som stöttning till 
kvinnor med 
bröstcancerdiagnos”. 

Torres, E., Dixon, 

C., & Richman, 

A.  

Understanding the 

Breast Cancer 

Experience of 

Survivors: 

a Qualitative Study 

of African 

American Women 

in Rural Eastern 

North Carolina 

2016, USA, 

Journal of 

Cancer 

Education 

Syftet var att skaffa djupgående 

förståelse hos afroamerikanska 

överlevare med bröstcancer och 

deras erfarenheter, barriärer samt 

underlättande att utvärdera 

bröstcancerbehandling och 

utmaningar i ihållande 

uppföljningsvård.   

Metod: Mixad 

Urval: 
Antal: 32 kvinnor  

Ålder:  

18-40 år, 3 stycken 

40-50 år, 8 stycken 

51-64 år, 13 stycken 

> 65 år, 7 stycken  

Analys: 
Semistrukturerade “in-

depth” 

fokusgruppintervjuer och 

pappersenkät, dataanalys 

enligt Borkan (1999). 

Etiskt godkänd: Ej 

utskrivet 

Resultatet berörde tre 

huvudteman med ett 

undertema: 

“Bröstcancerdiagnosen”, 
“Psykosocial hälsa”, 
“Faktorer för vårdkvalitét.”  

“Att få bröstcancerbeskedet.”  

Wells, A., Gulbas, 

L., Sanders-

Thompson, V., 

Shon, E-J., & 

Kreuter, M. 

African-American 

breast cancer 

survivors 

participating in a 

breast cancer 

2014, USA, 

Journal of 

Cancer 

Education 

Syftet var att med kvalitativ 

metod utforska de som 

huvudsakligen underlättade 

copingstrategierna hos 

afroamerikanska kvinnor under 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 
Antal: 20  

Ålder: 46-76 år 

Resultatet berörde fyra centrala 

faser:  

”Screening”, ”Diagnos”, 
”Behandling” & 
”Överlevnad”.   
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support group- 

Translating 

research into 

practice 

övergången i ett cancerkontinuum 

vid bröstcancer. 

Analys: Narrativ 

intervjumetod enligt 

Wengraf (2001), analys 

och kodning med 

NVIVO 8.  
Etiskt godkänd: Ej 

utskrivet 

Yusuf, A., Ab 

Hadi, I.S., 

Mahamood, Z., 

Ahmad, Z., & 

Keng S. L. 

Understanding the 

Breast Cancer 

Experience: a 

Qualitative Study 

of Malaysian 

Women 

2013, 

Malaysia, 

Asian Pacific 

journal of 

cancer 

prevention 

Syftet var att utforska 

erfarenheter hos kinesiska och 

malaysiska kvinnor med nyligen 

diagnostiserad bröstcancer.  

Metod: Kvalitativ  

Urval: 
Antal: 20 kvinnor, 10 

från Kina, 10 från 

Malaysia 

Ålder: 34-59 år 

Analys: Analys enligt 

NVivo 9 

Etiskt godkänd: Ja 

Resultatet berörde tre 

huvudteman:  

”Osäkerhet”, ”Övergång”& 
”Fatalism”.  

 

 


