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Abstrakt  
Bakgrund: Under 2016 drabbades 7 558 kvinnor i Sverige av bröstcancer, varav 1 391 kvinnor 
avled på grund av denna cancerform. Att få en bröstcancerdiagnos innebar en förändring för 
de drabbade kvinnorna. Förändringarna innefattade fysiska förändringar relaterat till 
exempelvis cellgiftbehandlingar såsom håravfall och illamående. För att hantera de olika 
förändringarna kunde copingstrategier användas för att hantera diagnosen. Copingstrategier 
innebar olika strategier för att klara av att hantera olika förändringar och stressfulla 
situationer som en bröstcancerdiagnos innebar. Syfte: Syftet var att belysa olika 
copingstrategier hos kvinnor med en bröstcancerdiagnos. Metod: En litteraturöversikt 
gjordes där resultatet byggdes på 13 stycken kvalitativa vetenskapliga orginalartiklar. 
Analysen av dessa artiklar gjordes med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Resultat: Resultatet sammanställdes under två huvudkategorier, känlsofokuserade 
och problemfokuserade copingstrategier. Resultatet visade att känslofokuserade 
copingstrategier var strategier för att förneka, strategier för att uppnå acceptans, strategier 
för en positiv inställning och religiös tro som strategi. De problemfokuserade 
copingstrategier som hittades var strategier för att undanhålla, informationssökande som 
strategi, söka stöd av andra som strategi och återta kontrollen som strategi. Diskussion: De 
individuella strategierna som framkom av sammanställningen av resultatet kunde kopplas 
till Lazarus teori om coping och även till annan litteratur. Resultatet visade även på en bred 
individualitet i valet av copingstrategier hos kvinnor med en bröstcancerdiagnos. Slutsats: 
Litteraturöversikten hade för avseende att öka kunskapen kring vilka copingstrategier som 
kvinnor med en bröstcancerdiagnos använde. Vidare forskning önskades inom området då 
copingstrategier var ett brett område där varje copingstrategi var individuell för varje kvinna 
och varierade under sjukdomsförloppet.  
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1. Introduktion 

Bröstcancer är en vanlig cancerform som drabbar kvinnor världen över. Denna diagnos kan 

innebära förändringar där den största förändringen kan vara att just få diagnosen 

bröstcancer. Kvinnorna kan behöva hantera förändringar som exempelvis håravfall, ökad 

trötthet samt oro och ångest. För att hantera detta kan kvinnorna använda sig av olika 

strategier. Dessa strategier kan förklaras som coping och copingstrategier.   

2. Bakgrund    
2.1 Bröstcancer   
Under 2016 drabbades 7 558 kvinnor i Sverige av bröstcancer, varav 1 391 kvinnor avled på 

grund av denna cancerform (Socialstyrelsen, 2018). Bröstcancer utvecklas i många av fallen i 

mjölkkörtlarna i bröstet eller i mjölkgångarnas celler. Det finns många olika riskfaktorer för 

att drabbas av bröstcancer som exempelvis användning av p-piller, sen menopaus och 

ärftlighet (Bergh & Emdin, 2008, s. 268–269).  Symtom vid bröstcancer är bland annat en knöl 

i bröstet, ömhet, värk och sekretion från bröstvårtan (Järhult, Offenbartl & Andersson, 2019, 

s. 415).  

  

Diagnostik av bröstcancer är uppdelat i tre moment: en klinisk undersökning, mammografi 

och ultraljud. Den kliniska undersökningen innebär att en läkare undersöker bröstet där en 

knöl har upptäckts och även axillaren undersöks. Ett vävnadsprov tas då en cellförändring 

upptäckts vid mammografi eller vid ultraljud (Järhult et al., 2019, s. 417-419). Majoriteten av 

dagens bröstcancerfall, 65 % - 75 %, upptäcks vid mammografiscreening. Vid en 

mammografiscreening kan bröstcancer upptäckas innan övriga märkbara symtom (Bergh 

& Emdin, 2008, s. 272–273; Sun, Leegod, Sadique, dos-Santos-Silvad & Yang, 2018).  

  

2.2 Prognos och behandling 
Prognosen i Sverige för bröstcancer är god. Ju tidigare upptäckt desto bättre är prognosen, 

10-års-överlevnad för bröstcancer är 86 % (Socialstyrelsen, 2018). 

Behandling av bröstcancer kan delas in i lokal behandling och systemisk behandling. Lokal 

behandling innebär operation av bröstet där typen av operation avgörs beroende på 

tumörstorlek, vart tumören sitter och om bröstcancern är metastaserad (High, Bohnenkamp 
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& Mulligan, 2019). Operationer som görs är antingen lumpektomi, där endast tumören och 

omkringliggande vävnad tas bort, eller mastektomi, där hela bröstet opereras bort. 

Biverkningar som kan upplevas efter en operation kan vara smärta, nedsatt rörelseförmåga 

och känsel i arm och/eller skuldra (High et al., 2019).   

 

Systemisk behandling innebär att den bröstcancerdabbade kvinnan får cellgiftsbehandling, 

punktbehandling eller anti-hormonbehandling. Nästan alla kvinnor med bröstcancer får 

någon av dessa behandlingar (High et al., 2019). Cellgiftsbehandling påverkar alla kroppens 

celler vilket ofta leder till olika biverkningar som exempelvis illamående, trötthet och 

sömnsvårigheter. Även förlust av hår är en av de biverkningar som kvinnorna möter och 

detta kan upplevas som att de blir identifierade som cancerpatienter, vilket kan vara ett stort 

stressmoment (Chantler, Podbilewicz-Schuller & Mortimer, 2005).  

   

2.4 Omvårdnad vid bröstcancer    
För sjuksköterskan är omvårdnad den yttersta kompetensen och det yttersta ansvaret. 

Omvårdnad bygger både på vetenskaplig grund och det patientnära arbetet vilket innebär 

att sjuksköterskan ska se till hela patientens behov och inte enbart se sjukdomen som 

patienten har drabbats av (European Federation of Nurses Associations [EFN], 2015, s. 12). 

Arbetet inom omvårdnad ska främja och bibehålla hälsa och förebygga ohälsa hos patienten. 

Sjuksköterskans arbete följer omvårdnadsprocessen där hon eller han ska kunna bedöma 

patientens hälsotillstånd, ställa omvårdnadsdiagnoser, planera omvårdnaden och utvärdera 

patientens hälsotillstånd. Att arbeta personcentrerat och evidensbaserat, samverka i team, 

utveckla omvårdnaden utifrån patientens behov, leda och organisera är några av de 

områden som sjuksköterskans ansvar ligger (EFN, 2015, s. 13). När en patient är i behov av 

omvårdnad ska sjuksköterskan kunna ge den omvårdnaden. Detta ska göras genom att 

stötta, guida och aktivt hjälpa patienten med det han eller hon behöver både under ett 

sjukdomsförlopp men även förebyggande vård (EFN, 2015, s. 21).  

Vid behandling av bröstcancer är det en del i sjuksköterskans ansvar att kvinnorna får 

information om vad behandlingen innebär, hur exempelvis cellgifter administreras och vilka 

bieffekter cellgifter har. Det är även sjuksköterskans ansvar att administrera cellgifterna och 

noga kontrollera kvinnorna under behandlingsperioden (Bourdeanu & Liu, 2015). Förutom 
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den medicinska behandlingen som kvinnor med bröstcancer får är den psykosociala 

omvårdnaden viktig. Denna psykosociala omvårdnad kan ha en positiv effekt på hur 

de drabbade kvinnorna kommer hantera sin sjukdom (Remmers, Holrgräwe & Pinkert, 

2010; Tsianakas et al., 2012; Zøylner, Lomborg, Christiansen & Kirkegaard, 2019). Kvinnor 

med bröstcancer är i behov av information och att få dela med sig av vissa svårigheter som 

de kan uppleva i samband med sin bröstcancerdiagnos. Det är en del i sjuksköterskans 

ansvar vid omvårdnaden att skapa en god relation, kunna ge information och svara på 

frågor (Ödling, Norberg & Danielsson, 2002). Sjuksköterskan ansvarar för att de drabbade 

kvinnorna får tillgång till adekvat information och utbildning kring sin bröstcancerdiagnos 

och behandling (Eicher et al. 2012).   

   

Sjuksköterskans roll att hjälpa de drabbade kvinnorna med copingstrategier  har stor 

betydelse för hanteringen av bröstcancerdiagnosen både på sjukhuset men även sedan när 

kvinnan får återvända hem till sitt vardagliga liv (Remmers et al., 2010).  

 

2.3 Coping och Copingstrategier 
Förmågan att kunna hantera stressfulla situationer och olika känslor kan förklaras 

som coping. Att en person har en förmåga att kunna göra en bedömning av en situation och 

utifrån denna bedömning avgöra hur han eller hon kan eller ska reagera, säga eller 

handla (Lazarus, 1999, s. 37).   

 

Coping som koncept är komplext och innefattar flera typer av copingbeteenden där 

det kortfattat kan beskrivas som aktiva handlingar eller som känslorelaterad  

coping. Coping definieras som en kontinuerlig förändring av en persons kognitiva och 

beteendemässiga handlingar för att kunna hantera yttre och inre krav eller stress som ställs 

på personen i olika typer av situationer (Lazarus, 1999, s. 110). Hur en person handlar och 

hanterar olika situationer är högst individuellt, men att personen handlar eller hanterar en 

situation är personens coping (Lazarus, 1999, s. 37).    

 

Copingstrategier innebär en persons strategier för att hantera en situation. Copingstrategier 

kan delas in i olika klassificeringar. Problemfokuserade copingstrategier innebär att  



4 
 

personens beteende fokuseras på att lösa ett problem eller en situation som personen 

upplever att det går att kontrollera. På så sätt kan personen hantera situationen och genom 

sitt handlande sträva efter ett positiv utfall (Lazarus, 1999, s. 121). Känslofokuserade 

copingstrategier innebär känslomässiga reaktioner kring eller mot ett problem eller en 

situation. Dessa reaktioner kan innebära att personen distraherar sig från situationen, 

undviker situationen eller ger sig själv positiv uppmuntran. Copingstrategier är beroende av 

personens personlighet och vilken kontext personen befinner sig i (Lazarus, 1999, s. 120-123). 

De copingstrategier en person använder sig av kan variera från tillfälle till tillfälle. Lazarus 

(1999, s. 113) menar att coping vid en allvarlig sjukdom tenderar att variera beroende på hur 

sjukdomsförloppet ser ut. Trots att dessa klassificeringar av copingstrategier finns menar 

Lazarus (1999, s. 123) att dessa två indelningar i slutändan vävs ihop. Hur en person 

hanterar en situation påverkas både av hur personen handlar och vad personen har för 

känslomässig reaktion.   

 

3. Problemformulering    
De kvinnor som drabbats av bröstcancer ställs inför en allvarlig sjukdom. Trots att det idag 

är en god prognos för de kvinnor som drabbats av bröstcancer innebär det ändå inte att alla 

överlever. Den situation som kvinnorna ställs inför under sjukdomsförloppet gör att de 

måste finna sätt att hantera diagnosen.  

 

Litteraturöversikten avser därför att kunna bidra till en ökad kunskap kring vad 

bröstcancerdrabbade kvinnor har för copingstrategier för att hantera diagnosen och genom 

den kunna bredda kunskapen kring vad som krävs av sjuksköterskan för att kunna 

tillmötesgå kvinnornas behov. Detta innebär att sjuksköterskan kan hjälpa kvinnor att stärka 

redan befintliga copingstrategier eller hjälpa dem att hitta nya copingstrategier. På så sätt 

kan sjuksköterskan stödja dessa kvinnor med hanteringen av den situation en 

bröstcancerdiagnos innebär.    

3. Syfte 
Syftet var att belysa olika copingstrategier hos kvinnor med en bröstcancerdiagnos.     
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4. Metod    
4.1 Design     
Studien är en litteraturöversikt vilket är en metod som innebär att kunskapsläget inom ett 

visst område sammanfattas och tar reda på existerande forskning för att skapa en tolkning 

av vad som tidigare studerats (Friberg, 2017, s. 141). Under arbetets gång måste det göras en 

bedömning av vilket material som ska läsas och inkluderas i litteraturöversikten, då 

materialet varierar i kvalité och information. Resultat från tidigare studier är den viktigaste 

informationskällan i en litteraturöversikt. Informationen i artiklarnas resultat analyseras och 

fynden summeras i litteraturöversiktens resultat (Polit & Beck, 2017, s. 88). 

Litteraturöversikten bör inte presenteras på ett sätt där varje resultatartikels fynd presenteras 

för sig själv, istället skall litteraturöversiktens resultat vara en summering av resultaten som 

gjorts efter en kritisk bedömning (Polit & Beck, 2017, s. 111).  

 

4.2 Inklusion- och exklusionskriterier 
Inklusionkriterier för resultatartiklarna var studier utförda på kvinnor som är 18 år och 

äldre och har en pågående bröstcancerdiagnos. Artiklarna valdes ut oberoende av vilken 

kontext kvinnorna befann sig i. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000 – 2019, 

skrivna på engelska eller svenska, finnas tillgängliga via Mittuniversitets bibliotek eller via 

Google Scholar. Studier där fokus endast låg på kvinnors copingstrategier, eller synonymer 

till detta, vid bröstcancer inkluderades. Artiklarna skulle även föra ett etiskt resonemang 

eller att det fanns etiska överväganden. Artiklarna skulle vara orginalartiklar med kvalitativ 

ansats. För att inkluderas skulle artiklarna även bedömas vara av medelhög eller hög kvalitet 

vid kvalitetsgranskning.   

 

Exklusionskriterier var artiklar som tar upp män med bröstcancer i sitt resultat. Studier som 

inte endast fokuserade på bröstcancer och i de studier där det tydligt framgick att kvinnorna 

är friskförklarade från sin bröstcancerdiagnos eller att det tydligt framgår att bröstcancern är 

metastaserad exkluderades. Kvantitativa och mixade studier exkluderades då dessa metoder 

inte ansågs plocka fram den individualitet som önskades. 
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4.3 Litteratursökning    
Vetenskapliga originalartiklar söktes i databaserna Cinahl och PsycInfo, med användning av 

Cinahl Headings och Thesaurus.   

  

Val av sökord baserades på litterturöversiktens syfte där de meningsbärande begreppen var 

bröstcancer (breast cancer), diagnos (diagnosis) och copingstrategier (coping strategies). 

  

För att bredda sökningarna användes synonymer och de booleska termerna ”AND” och 

”OR”. För begreppet bröstcancer användes synonymen (breast neoplams). För begreppet 

copingstrategier användes synonymer som (adaption), (coping behavior), (adaptation, 

psychological). Den booleska termen ”NOT” användes på begreppet överlevare (survivor) 

där en asterisk användes (surviv*) för att få med olika böjelser av begreppet, detta gjordes 

för att avgränsa de kvinnor som överlevt bröstcancer. De sökningar som gjorts tillsammans 

med avgränsningar, sökträffar och urval av artiklar presenteras i detalj i tabell 1.  

  

En sekundärsökning gjordes. Detta gjordes enligt Östlundh (2017, s. 78) vilket innebar att 

referenslistan i en av artiklarna granskades och utifrån denna gjordes en sökning på den 

artikels titel som ansågs relevant för syftet.  
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Tabell 1 
Översikt av sökningar 
 

Databas 
Datum 

Sökord            Avgr. Antal 
relevanta 
träffar 

Urval* 
1 

Urval* 
2 

Urval* 
3 

Urval* 
4 

Antal 
valda 

Artikel Antal 
dubbletter 

 
PsycInfo 
20190903 
 

"breast  
neoplasms"  
AND  
"diagnosis"  
AND  
("adaptation, 
psychological"  
OR "coping 
behavior")  
AND  
qualitative*  
AND ("female"  
OR "women")  
NOT surviv* 

Peer 
reviewed, 
English, 
Swedish, 
Adult-
hood (18 
Yrs & 
Older) 
Female, 
2000-2019 

77 77 42 28 12 9 Al-Azri  
et al.  
(2014); 
Banning  
et al. (2009); 
Ching et al. 
(2012); 
Drageset  
et al.  
(2010);  
Fu et al. 
(2008);  
Kissil et  
al. (2014); 
Lally et al. 
(2012); 
Landmark  
et al. (2008); 
Taleghani  
et al. (2006) 

 

PsycInfo 
20190904 
 
 
 
 
 

("breast cancer"  
OR "breast 
neoplasms")  
AND  
"diagnosis"  
AND "coping 
strategies"  
AND  
qualitative*  
NOT suriv* 
 

Peer 
reviewed, 
English, 
Swedish, 
Adult-
hood (18 
Yrs & 
Older) 
Female, 
2000-2019 

19 19 19 6 2 1 Lam et al. 
(2017) 
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Cinahl 
20190906 

(”breast cancer” 
OR ”breast 
neoplasms”)  
AND  
”diagnosis”  
AND  
(”adaption”  
OR ”coping 
behavior”)  
AND ”female” 
AND  
qualitative*  
NOT surviv* 

2000-2019, 
peer 
reviewed, 
female, all 
adult, 
English 

16 16 16 7 4 2 Hammou- 
deh et al. 
(2017); 
Horgan et  
al. (2011) 
 

 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades.  

 
4.4 Urval/Relevansbedömning/Kvalitetsgranskning    

Vid urvalet av artiklar lästes titeln på alla artiklarna vid de olika sökningarna, totalt lästes 

112 titlar. Artiklar där titeln ansågs relevant för litteraturöversiktens syfte valdes ut för att 

sedan läsa artikelns abstrakt. De artiklar där abstraktet bedömdes relevant för syftet valdes 

ut där artikelns metod och resultat granskades. En relevansbedömning gjordes av de artiklar 

vars resultat och metod ansågs svara mot litteraturöversiktens syfte.  
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Relevansbedömningen av artiklarna gjordes med SBU:s mall för bedömning av relevans, 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2017). Denna mall bygger på ett antal frågor som skall besvaras vilket ger 

en indikation kring artikelns relevans. Exempel på ämnen som frågorna rör är 

studiepopulationen, undersökt intervention, samt studielängd.   

 

De artiklarna som bedömdes relevant för litteraturöversikten lästes igenom i sin helhet och 

kvalitetsgranskades med SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2017). Denna mall utgår även den från ett 

antal frågor som ska kunna besvaras i artiklarna. Detta för att kunna bedöma om artiklarna 

är av hög, medelhög eller låg kvalitét. De kvalitetsgranskade artiklarna lästes igenom ett 

flertal gånger för att skapa en helhet av innehållet. För att skapa en översikt av de 

inkluderade artiklarna gjordes en översiktstabell där bland annat studiernas syfte, metod och 

huvudresultat sammanfattades, se även bilaga 1.  

 

4.5 Analys 
Analysen av resultaten i det utvalda artiklarna analyserades med innehållsanalys med hjälp 

av Graneheim och Lundman (2004), se även figur 1. Analysen inleddes med att de 

kvalitetsgranskade artiklarna skrevs ut i pappersform och därefter lästes igenom tre gånger 

för att skapa en helhet av innehållet. Vid andra och tredje genomläsningen gjordes 

överstrykningar av meningar i artiklarnas resultatdel som svarade på litteraturöversiktens 

syfte. De överstrykningar som gjordes togs sedan ut och skrevs in som meningsenheter i ett 

gemensamt arbetsdokument. När alla meningsenheter var inskrivna i dokumentet och en 

överenskommelse om att allt material av intresse tagits ut kondenserades meningsenheterna 

och översattes till svenska. De meningsenheter som innehöll citat översattes ej. Utifrån 

meningsenheterna som kondenserats skapades koder som bestod av ett till tre ord. Koderna 

fick färger och de som ansågs höra samman fick lika färg, exempelvis fick alla koder som 

handlade om strategier att söka stöd färgen grön. Koder med liknande innehåll 

sammanfördes därefter till åtta underkategorier. Slutligen sammanfördes underkategorierna 

på ett logiskt sätt och skapade två huvudkategorier.  
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Figur 1. Analysprocessen 

 
4.6 Etiska överväganden   
De artiklar som presenterades i litteraturöversikten skulle ha ett etiskt resonemang eller att 

en etisk granskning gjorts av studien. Etisk granskning gjordes av artiklarna i samband med 

kvalitetsgranskningen av dessa. Under arbetets gång skedde all översättning av resultatet 

med stor noggrannhet och alla eventuella citat skrevs ut på originalspråk för att undvika att 

ord tolkades på annat sätt än den ursprungliga meningen. Arbetet genomfördes med 

objektivitet och kritiskt granskande.   

5. Resultat 
Resultatet bygger på 13 vetenskapliga orginalartiklar av kvalitativ metod. Studierna var 

utförda i Oman, Pakistan, Hong Kong, Norge, Kina, Israel, England, USA och Iran. 

Resultatet visade på olika copingstrategier som kvinnor med bröstcancer använde sig av för 

att hantera sin diagnos. Copingstrategierna delades in i huvudkategorierna 

känslofokuserade och problemfokuserade copingstrategier med tillhörande underkategorier, 

se även figur 2.  

 

 

Figur 2. Huvudkategorier med tillhörande underkategorier 
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5.1 Känslofokuserade copingstrategier 
 
5.1.1 Strategier för att förneka  
När kvinnorna fick besked om sin bröstcancerdiagnos var den initiala reaktionen förnekelse 

(Al-Azri, Al-Awisi, Al- Rasbi & Al-Moundhri, 2014; Horgan, Holcombe & Salmon, 2011; 

Lally, Hydeman, Scwert, Hendersen & Edge, 2012). Genom att aktivt undvika tankar på 

diagnosen och förneka att de drabbats av bröstcancer försökte kvinnorna skydda sig själva 

från negativa tankar (Ching, Martinson & Wong, 2012; Lally et al., 2012). Strategin att 

förneka diagnosen valdes för att kunna möta de hinder en bröstcancerdiagnos kan innebära. 

Strategier för att medvetet glömma bort och kunna upprätthålla förnekelsen var bland annat 

att distrahera sig själv med sociala aktiviteter och att hålla tankarna på annat (Al-Azri et al., 

2014; Lally et al., 2012; Taleghani, Yekta & Nasrabadi, 2006). Kvinnorna separerade sig själva 

från tankar och fysiska påminnelser av diagnosen för att upprätthålla sin integritet. Ett sätt 

att göra detta på var att inte söka efter information från andra personer, tv program eller 

internet (Lally et al., 2012). Många fortsatte även med denna förnekelse av 

bröstcancerdiagnosen under hela sjukdomsperioden, även efter behandling och operation 

(Horgan et al., 2011; Lally et al., 2012; Lam et al., 2017). 

 

5.1.2 Strategier för att uppnå acceptans  
“When things like this happen, there is no alternative, and I need to accept everything” 

(Ching et al., 2012, s. 253). Att acceptera bröstcancerdiagnosen var en strategi för att kunna 

gå vidare och skapa nya strategier för att kunna hantera diagnosen (Ching et al., 2012; 

Horgan et al., 2011; Lally et al., 2012; Lam et al., 2017; Taleghani et al., 2006).  

 

Att låta cancern vara en del av livet hjälpte kvinnorna att acceptera sin bröstcancerdiagnos 

(Lally et al., 2012).  En viktig strategi för att uppnå en form av acceptans var att erkänna och 

vara medveten om sin bröstcancerdiagnos. En väg till detta var att stärka sin egen förmåga 

att hantera diagnosen, underskatta diagnosens påverkan och ta sig an utmaningen med mod 

(Ching et al., 2012; Horgan et al., 2011). Däremot att grubbla över diagnosen och dess 

inverkan på livet var en ineffektiv strategi för att försöka uppnå acceptans (Lam et al., 2017). 
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Genom att använda en känslofokuserad copingstrategi kunde kvinnorna närma sig 

diagnosen och de problem som kunde uppstå före och under behandling (Ching et al., 2012). 

I denna process var tålamod, tolerans och förmågan att slappna av viktiga delar (Taleghani 

et al., 2006). Att försöka uppskatta situationen och vara känslomässigt involverad hjälpte 

kvinnorna att ta sig an en positiv attityd, släppa det som tyngde dem för att hantera och 

acceptera diagnosen (Ching, Martinson & Wong, 2009). Vissa kvinnor valde en mer passiv 

strategi för att uppnå acceptans. Detta innebar att kvinnorna hade inställningen att 

någonting värre skulle kunna ha hänt dem och att det ändå kunde känna en tillfredsställelse 

med situationen (Taleghani et al., 2006). ”I do not want to be pessimistic and dwell in the 

thought ‘‘Why me?’’ I have to admit that I have this disease. It’s better for me to face the 

reality” (Fu, Xu, Liu & Haber, 2008, s. 159).  

 

5.1.3 Strategier för en positiv inställning  
Några kvinnor valde att ha en positiv inställning gentemot bröstcancerdiagnosen (Kissil, 

Niño, Ingram & Davey 2014; Lally et al., 2012). Den positiva inställningen en viktig del för att 

skapa en mening med situationen, känna hopp och kunna vara optimistisk (Ching et al., 

2012; Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2010; Lally et al., 2012; Taleghani et al., 2006).  

Meningsskapande var en viktig del i strategin för att anamma en positiv inställning och 

bibehålla denna strategi för att hantera bröstcancerdiagnosen (Ching et al., 2012; Drageset et 

al., 2010). Kvinnorna försökte skapa en mening med situationen för att behålla det som de 

ansågs var viktigt för dem, exempelvis fortsatte vissa av kvinnorna att arbeta (Ching et al., 

2012).  

 

Kvinnorna hittade även en positiv mening med att upptäcka att det behövdes en förändring i 

sin attityd, tro och förståelse (Lally et al., 2012). Att leva i nuet och inte fokusera på det som 

var negativt utan fokusera på det positiva som kom av bröstcancerdiagnosen (Horgan et al., 

2011; Lally et al., 2012; Lam et al., 2017). Kvinnorna oroade sig inte längre över småsaker och 

upptäckte därför att de fick nya perspektiv i livet. Kvinnorna reflekterade kring det som var 

meningsfullt innan de fick sin bröstcancerdiagnos och detta fick nu en ny innebörd i livet 

(Kissil et al., 2014). “I knew from day one that I’m either gonna fight this thing or be 

defeated, so I decided ‘I’m gonna beat this thing, I’m gonna fight it to the best I can’ so day 

one I became a survivor” (Kissil, Niño, Ingram & Davey, 2014, s. 107).  
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Många kvinnor valde att vara hoppfulla över sin bröstcancerdiagnos. Kvinnorna ansåg att ha 

hopp som strategi var en viktig del för att kunna hantera det som diagnosen innebar (Ching 

et al., 2012; Taleghani et al., 2006). Genom att ha hopp om att bröstcancern gick att bota och 

att överleva den gav detta kvinnorna en styrka i att möta verkligheten med en positiv 

inställning till sjukdomen (Ching et al., 2012; Taleghani et al., 2006).  

 

Now that I am ill, I should not think there is no way out. I should remain 
hopeful as long as I live. Why lose hope? Life is so beautiful that its risks are 
forgotten. There is a solution to any problem. (Taleghani et al., 2006, s. 268)  

 

Att ha en optimistisk attityd till diagnosen var en viktig strategi för att hantera den med en 

positiv inställning (Taleghani et al., 2006). Att vara optimistisk gav en stärkt tro på sig själv 

och en känsla av självbestämmande (Ching et al., 2012; Drageset et al., 2010; Lally et al., 

2012). Kvinnorna själva spelade en stor och viktig roll i att stärka tron på sig själv och 

påminna sig själva om sin egen förmåga att hantera diagnosen (Ching et al., 2012; Ching et 

al., 2009). “You cannot control the disease or your body, but you can control your willpower, 

your attitude to dealing with the problems.” (Ching et al., 2009, s. 343). 

 

5.1.4 Religiös tro som strategi 
För kvinnor med en religiös tro blev denna en viktig strategi för att kunna tackla 

bröstcancerdiagnosen. Diagnosen gav kvinnorna en stärkt tro och kunde vända sig till denna 

för att få styrka, lugn och stöd (Banning, Hafeez, Faisal, Hassan & Zafar, 2009; Hammoudeh, 

Hogan, & Giacaman, 2017).   

 

De kvinnor som hade en tro innan de fick sin diagnos menade att gudstron hjälpte dem med 

att skapa strategier för att kunna hantera diagnosen (Banning et al., 2009; Kissil et al., 2014; 

Ching et al., 2009). De inre stöd som de ansåg att de fick från sin gudstro gav dem styrka att 

ta sig igenom de stadierna av att ha en bröstcancerdiagnos. Exempelvis gav tron ett inre stöd 

för att kunna hantera ångest, gråt och uppgivenhet och många av kvinnorna ansåg att 

relationen med sin tro var en viktig del i deras liv (Banning et al., 2009; Kissil et al., 2014).   

 

Tron gav kvinnorna inre stöd genom att de valde att prata och be till Gud, samt det stöd de 

fick från kyrkan och andra familjer inom kyrkan (Kissil et al., 2014; Lally et al., 2012). 
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5.2 Problemfokuserade copingstrategier 
 
5.2.1 Strategier för att undanhålla  
Att inte berätta om bröstcancerdiagnosen var en strategi som kvinnorna använde sig av. 

Vissa kvinnor undanhöll sin diagnos från andra under flera år, utan att söka vård, för att 

sedan behöva behandlas för en mer avancerad bröstcancer (Banning et al., 2009; Fu et al., 

2008; Horgan et al., 2011; Kissil et al., 2014; Lally et al., 2012). “Initially I did not tell anyone 

when I felt a lump on my breast. I hide it from my family. I did not say anything to anyone 

about it … ” (Banning et al., 2009, s. 319).  

 

Skuld över diagnosen, rädslan för att förlora sin självständighet och undvikande av oönskad 

sympati från andra var några av anledningarna till varför vissa kvinnor valde strategin att 

undanhålla (Banning et al., 2009; Lally et al., 2012). Även oron över att personer i kvinnornas 

närhet skulle bli rädda och oroliga var en orsak till att kvinnorna valde att inte berätta om 

bröstcancerdiagnosen (Fu et al., 2008).  

 

Kvinnorna ville skydda sina familjer, och då framförallt sina barn, och valde därför att 

kontrollera sin känslor och dölja sin smärta. Kontrollera sina känslor och vara positiv framför 

sina barn var en strategi för att skydda barnen med vetskapen om att barnen påverkades av 

kvinnornas emotionella situation (Kissil et al., 2014). Ett annat steg i att skydda sin familj var 

att undanhålla information och dåliga nyheter kring bröstcancerdiagnosen. Detta för att 

skapa en form av kontroll över omgivningen och skapa en känsla av inre kontroll och 

integritet, men även för att lätta på bördan för andra (Fu et al., 2008; Lally et al., 2012). 

 

I honestly feel it is out of my hands, I mean, I hid this thing in my heart, even 
I did not disclose it for my family, I was crying alone, I never cried in front of 
my family, I did not show I was psychologically exhausted.  
(Al-Azri et al., 2014, s. 841) 
 

5.2.2 Informationssökande som strategi 
En strategi för att hitta en trygghet i situationen var att söka efter information om diagnosen 

och behandlingar kring bröstcancer (Fu et al., 2008; Lally, et al., 2012; Landmark, Bøhler, 

Loberg & Wahl, 2008; Ching et al., 2009). Informationssökande var en viktig strategi för att 
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mentalt kunna förbereda sig på vad det innebar att få exempelvis cellgiftsbehandling (Fu et 

al., 2008; Lally et al., 2012).  

 

Prior to my first chemotherapy, I was very afraid because I did not know 
what would happen. I asked the doctors and they told me what I might 
experience. I felt much better immediately. I also learned a lot about 
chemotherapy from hospital bulletin boards. So, when I had my 
chemotherapy, I knew what to expect. (Fu et al., 2008, s. 161) 

 

Att söka och vara öppen för information från vårdpersonal och andra kvinnor som haft 

bröstcancer eller information från internet gav kvinnorna en bekräftelse på att det finns goda 

prognoser för bröstcancer. Kvinnorna ansåg att denna strategi gav dem detaljerad 

information kring sin diagnos för att skapa en förståelse kring sin situation (Lally et al., 2012; 

Landmark et al., 2008; Ching et al., 2009). 

 

5.2.3 Söka stöd av andra som strategi 
Stöd från familjen, vänner och stödgrupper var en viktigt copingstrategi för kvinnorna 

(Banning et al., 2009; Ching et al., 2012; Kissil et al., 2014; Lam et al., 2017; Taleghani et al., 

2006).  

 

Att delta i stödgrupper för kvinnor med bröstcancer gav kvinnorna tillfälle att träffa andra i 

samma situation och delta i olika aktiviteter (Lally et al., 2012). Stödgrupper gav kvinnorna 

ett tillfälle där de kunde dela med sig av sina upplevelser av att ha bröstcancer och samtidigt 

få stöd från andra kvinnor som delade denna upplevelse (Kissil et al., 2014; Lam et al., 2017). 

Att dela med sig till andra i samma situation var en strategi som ökade kvinnornas 

uppskattning för öppenhet kring diagnosen och uppskattningen för stöd (Drageset et al., 

2010; Landmark et al., 2008; Taleghani et al., 2006). Den gemenskap som stödgrupperna gav 

gjorde att kvinnorna inte kände sig ensamma med att ha bröstcancer och ökade kvinnornas 

kunskaper kring sin diagnos (Landmark et al., 2008).     

 

In this modern society, a lot of women have been diagnosed with breast 
cancer. I am not the only one who has the disease. Fortunately, I found my 
cancer early and the advanced medical treatment also gives me the 
confidence to conquer the cancer. So, relax and face the music. (Fu et al., 2008, 
s. 159)  
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Från familjen kunde kvinnorna få emotionellt stöd för att kunna hantera sin 

bröstcancerdiagnos (Hammoudeh et al., 2017; Kissil et al., 2014). Att söka stöd var en viktig 

strategi eftersom detta gjorde att kvinnorna bättre kunde möta sin bröstcancerdiagnos 

(Taleghani et al., 2006). Stödet från familjen var även viktigt för att kunna möta det 

vardagliga livet. Antingen att kvinnorna själva fick hjälp eller att kvinnorna hjälpte andra. 

Strategin att hjälpa andra gjorde att kvinnorna fick ytterligare styrka och vilja att överleva sin 

bröstcancerdiagnos (Banning et al., 2009; Ching et al., 2012; Hammoudeh et al., 2017).  

 

Att söka stöd från andra håll som exempelvis arbetskollegor, grannar och sjukvårdspersonal 

var viktigt för kvinnorna för att kunna hantera bröstcancerdiagnosen (Kissil et al., 2014; 

Landmark et al., 2008). Att få prata om sin diagnos med andra och sin familj kunde lätta på 

olika känslor och gav möjlighet till att reflektera kring vad det faktiskt är de går igenom 

(Drageset et al., 2010; Horgan et al., 2011; Kissil et al., 2014). 

 

5.2.4 Återta kontrollen som strategi  
Flera av kvinnorna som fått diagnosen bröstcancer valde att försöka leva sitt liv som innan 

de fick diagnosen (Drageset et al., 2010; Hammoudeh et al., 2017; Kissil et al., 2014; Lally et 

al., 2012; Lam et al., 2017). Bröstcancerdiagnosen fick inte ta över livet och kvinnornas 

strategi för att motverka detta innebar att de fortsatte med sin vanliga rutin med arbete och 

fritidsaktiviteter. Detta för att återta kontroll och inte låta bröstcancerdiagnosen påverka dem 

själva eller familjen (Drageset et al., 2010; Kissil et al., 2014; Lally et al., 2012; Lam et al., 

2017). Detta gav kvinnorna en känsla att vara självständiga och återta kontrollen över sitt liv 

(Hammoudeh et al., 2017). “The household responsibilities and house chores, I do all of it. It 

is true that I have this disease, but I want to live my life normally, and my spirits are high” 

(Hammoudeh et al., 2017, s. 492) 

 

Denna strategi, att återta kontrollen, gav kvinnorna en form av struktur för att klara av att 

hantera diagnosen och hjälpte dem att skapa en förståelse för hur de skulle kunna fortsätta 

leva sitt liv trots bröstcancerdiagnosen (Lally et al., 2012; Ching et al., 2009).   
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion  
Resultatet i denna litteraturöversikt består av endast kvalitativa artiklar. Polit & Beck (2017, 

s. 463) beskriver de karaktäristiska dragen för en kvalitativ studie som flexibel, kapabel att 

förändringar görs under studiens gång och med målet att se helheten. Valet att endast 

kvalitativa artiklar inkluderades var för att den individualitet som finns i vilka 

copingstrategier kvinnor väljer för att hantera sin bröstcancerdiagnos ansågs som en viktig 

del att belysa. En annan viktig anledning till varför endast kvalitativa artiklar användes var 

för att de olika strategierna som kvinnorna uppgav inte skulle vara val utifrån ett formulär 

med förbestämda strategier, vilket många av de kvantitativa artiklarna hade, det önskades 

istället att det skulle vara strategier som kvinnorna själva berättade om och kunde motivera. 

Lazarus (1999, s. 124) beskriver också att frågeformulär som ska mäta coping oftast inte är 

utformade för att bedöma de personliga faktorer som kan ha betydelse för vilken 

copingstrategi kvinnan väljer.  

 

Initialt i arbetet med litteraturöversikten stod valet mellan att inkludera kvinnor som blivit 

friskförklarade från sin bröstcancerdiagnos eller inte. Valet föll på att endast inkludera 

artiklar där kvinnor i studien hade en pågående bröstcancer eller inte tydligt framgick att 

kvinnorna blivit friskförklarade. Detta för att relevansen i dessa studier ansågs högre och att 

resultaten i dessa artiklar får en högre överförbarhet till det praktiska sjuksköterskearbetet. 

En djupare förståelse för vad kvinnorna går igenom och hur de hanterar det blir ännu 

tydligare när kvinnorna fick berätta om sina strategier under tiden de hade sin bröstcancer.  

En svaghet med detta val var att många kvinnor som gått igenom bröstcancer uteslöts och 

hur de hade hanterat sin diagnos och vilka strategier som de använt inte avspeglas i 

litteraturöversiktens resultat.  

 

Kvinnor med metastaserad bröstcancer exkluderades vid urvalet av artiklar. Anledningen 

till detta var att syftet på denna litteraturöversikt var att belysa hur kvinnor hanterar 

bröstcancer och det ansågs att i de fall metastaser uppkommit skulle kunna påverka 

trovärdigheten i relation till syftet eftersom det då inte endast skulle handla om bröstcancer.  
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Kvinnorna i denna litteraturöversikt är inte specificerat till en viss kontext. Vid inkludering 

valdes att ta med alla kvinnor oavsett kontext, kvinnorna kunde befinna sig i hemmet, sin 

vardagliga miljö eller på sjukhus. Detta val gjordes medvetet då kvinnor, oavsett vart de 

befinner sig, hanterar sin bröstcancerdiagnos och det ansågs relevant att inte exkludera en 

viss grupp av kvinnor beroende på vart de befann sig. Detta val gjorde dock att resultatet 

avspeglar en generell bild av kvinnors copingstrategier och inte copingstrategier för en viss 

situation eller i en viss kontext.    

 

Vid sökningarna av resultatartiklar bestämdes tidsintervallet 2000-2019. Detta för att 

sökningar gjorda med intervallet 2009 - 2019 gav ett lägre antal träffar och därigenom ett 

smalt urval att plocka artiklar från. Trots ett brett tidsintervall ansågs resultaten i de äldre 

artiklarna relevant efter att ha jämfört de olika resultaten i artiklarna. En svaghet med detta 

var att resultatet i litteraturöversikten inte avspeglar endast ny forskning inom ämnet vilket 

kan påverkan resultatets trovärdighet.  

 

Vid sökningarna användes olika synonymer för copingstrategier för att täcka alla eventuella 

studier som innefattade strategier för att hantera bröstcancer. Svagheten med att använda 

synonymer var att en tolkning av synonymerna görs vid urvalet av artiklarna vilket inte 

alltid reflekterar ordets verkliga innebörd för just den studien. Dessa synonymer var 

tvungna att anpassas utifrån vilken databas som användes. I det fall synonymer användes 

fördes en dialog för att gemensamt under sökningsprocessen endast ta ut de artiklar som 

innefattade strategier.  

 

Vid sökningar av artiklar föll valet på att endast använda databaserna Cinahl och PsycInfo. 

Detta val gjordes efter att en sökning på PubMed gjorts och antalet träffar ansågs orelevant 

då många av artiklarna var kvantitativa. PubMed är en databas där fokus är medicinskt och 

eftersom denna litteraturöversikt är ett arbete inom omvårdnadsämnet ansågs därför Cinahl 

och PsycInfo vara mer lämpade som databaser.  

 

De första sökningarna gjordes på PsycInfo, vilket gav många relevanta träffar. Sökningen i 

Cinahl gav endast två nya artiklar men även dubbletter av de artiklar som redan valts ut från 
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PsycInfo. Därför gjordes ingen ytterligare sökning i Cinahl då inget nytt relevant material 

tillkom. Valet att använda PsycInfo för de initiala sökningarna var för att denna databas 

ansågs ha en högre relevans i relation till litteraturöversiktens syfte då denna databas är 

inriktad mot psykologi vilket är en stor del inom coping och copingstrategier.  

 

En svaghet med att exkludera kvantitativa och mixade artiklar är att bortfallet blir stort och 

många studier försvinner i urvalsprocessen. Studiepopulationen tenderar att vara större i 

kvantitativa studier (Polit & Beck, 2017. s. 258), vilket också indikerar en svaghet med valet 

att exkludera dessa. Detta för att en större grupp av deltagare gör resultatet överförbart i en 

större utsträckning.    

 

En styrka i den valda arbetsmetoden att kvalitetsgranska artiklarna löpande vart efter de 

valdes ut. Dokumentation av denna granskning och översiktstabellen skedde kontinuerligt 

vilket skapade en bra överblick och en tydlig struktur. En annan styrka i detta var att de 

artiklar som valts ut redan hade lästs igenom och en överblick redan hade skapats samt att 

processen att välja ut artiklar blev mer strukturerad. Urvalsprocessen skedde gemensamt 

och en dialog fördes under hela processen. Med hjälp av att Graneheim och Lundman (2004) 

användes under analysprocessen gjorde detta att arbetet med att analysera de valda 

artiklarna blev strukturerat och underlättade sammanställningen. Genom att allt material 

lästes igenom ett flertal gånger uppnåddes analysmättnad och ett gemensamt beslut av det 

material som sedan plockades ut som meningsenheter. Styrkan i denna gemensamma 

analysprocess var att en diskussion fördes kontinuerligt och att förutfattade meningar kunde 

undvikas så att materialet inte vinklades. En viktig del i analysprocessen var att gemensamt 

ha en objektivitet och där oklarheter uppstod kunde en dialog föras så att ett gemensamt 

beslut kunde tas kring det material som plockades ut från artiklarnas resultat.  

 

Vid sammanställningen av litteraturöversiktens resultat översattes meningsenheterna i de 

valda artiklarna från engelska till svenska. Detta gjordes med noggrannhet och diskussion 

fördes under hela processen för att översättningarna skulle behålla de ursprungliga 

budskapet. Dock måste det uppmärksammas att översättningar inte återspeglar 
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originaltexten ordagrant då begrepp och formuleringar måste anpassas för att kunna bygga 

en brödtext på svenska och direkta översättningar kan bli grammatiskt felaktiga.   

 

6.2 Resultatdiskussion 
Huvudfynden i denna litteraturöversikt sammanfattades under åtta underkategorier som 

kunde kopplas till Lazarus (1999) två indelningar av copingstrategier, känslofokuserade och 

problemfokuserade copingstrategier. Känslofokuserade copingstrategier som kortfattat kan 

beskrivas som känslorelaterade strategier samlades under underkategorierna strategier för att 

förneka, strategier för att uppnå acceptans, strategier för en positiv inställning och religiös tro som 

strategi. Problemfokuserade copingstrategier som kortfattat kan beskrivas som aktiva 

handlingar samlades under underrubrikerna strategier för att undanhålla, informationssökande 

som strategi, söka stöd av andra som strategi och återta kontrollen som strategi. Underkategorierna 

är en sammanfattning av de olika strategierna som kvinnorna använde sig av för att hantera 

sin bröstcancerdiagnos. 

 

Fynden i denna litteraturöversikt kan vara svåra att direkt koppla i sin helhet till liknande 

studier då detta resultat är en överblick av olika strategier som kvinnor använder sig av vid 

en bröstcancerdiagnos. De enskilda fynden som presenterats som underrubriker i resultatet 

kan dock kopplas till andra studier.  

 

En studie av Curtis, Groarke, McSharry & Kerin (2014) styrker fyndet att kvinnornas första 

reaktion när de fått besked om att de har bröstcancer var förnekelse. Många av kvinnorna i 

den studien upplevde det svårt att förstå verkligheten i det beskedet. Att förneka diagnosen 

och undvika den kan tolkas som en negativ reaktion, men Lazarus (1999) menar att 

förnekande och undvikande kan vara en fördelaktig copingstrategi. Dock måste det ändå 

förtydligas att denna copingstrategi är fördelaktig i vissa situationer då förnekande inte 

skadar personen utan fungerar som hjälp att hantera situationen (Lazarus, 1999. s. 111). Men 

det kan också vara ohälsosamt för personer då de är i en situation där de faktiskt måste 

konfrontera sin diagnos och göra en förändring i sitt tankesätt (Lazarus, 1999, s. 122). Att 

undvika sin bröstcancerdiagnos kan innebära för kvinnan att hon skyddar sig själv från att 

behöva inse att hennes situation har förändrats, men som nämns ovan kan detta undvikande 
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beteende vara skadligt. Enligt Patientlag (PL, 2014:821), 4 kap. 1§ ska “Patientens 

självbestämmande och integritet ska respekteras” vilket innebär att i det fall en kvinna 

förnekar sin bröstcancerdiagnos och inte vill ta emot behandling måste detta respekteras av 

vårdpersonalen. Detta kan tänkas vara svårt för vårdpersonalen då detta innebär att sätta 

sina egna värderingar och tankar åt sidan för att respektera kvinnans beslut och rätten till 

självbestämmande. Resultatet i denna litteraturöversikt visar på att många kvinnor som 

drabbats av bröstcancer reagerar initialt med att förneka diagnosen och undvika den. Detta 

innebär att det kan vara av vikt för sjuksköterskan att i det tidiga skedet fånga upp dessa 

kvinnor och på ett positivt sätt hjälpa dem att hitta strategier för att hantera sin diagnos.  

 

Att ha strategier för att acceptera diagnosen är ett viktigt fynd i resultatet då detta fynd kan 

kopplas till Lazarus (1999) teori. Lazarus (1999) menar att när en förändring i livet uppstår, 

exempelvis som efter en bröstcancerdiagnos, kan kvinnorna behöva anpassa sig till den nya 

situationen. När denna anpassning krävs i livet kan olika känslor berätta hur kvinnan kan 

börja att uppskatta den nya situationen. Det är viktigt att inte glömma bort känslor som 

uppskattning då detta har en stor betydelse i hur kvinnan ser på sin situation (s. 34). Dessa 

känslor kan vara början till att kvinnorna faktiskt acceptera sin diagnos. Att uppnå en form 

av acceptans kan vara ett sätt för kvinnorna att gå vidare och utforska andra copingstrategier 

för att hantera bröstcancerdiagnosen. För att stödja kvinnors copingstrategier är det viktigt 

för sjuksköterskan att se till kvinnornas resurser, egna idéer och möjligheter (Reitan, 2003, s. 

59). Det är även viktigt att sjuksköterskan ger kvinnorna det praktiska verktyg som kan 

behövas för att kunna skapa copingstrategier eller bibehålla redan befintliga strategier för att 

exempelvis klara av vardagsaktiviteter (Reitan, 2003, s. 60). Detta fynd kan även överföras på 

kvinnor som har drabbats av andra cancerformer. En studie av Liao, Liao, Sun, Ko & Yu 

(2018) visades att acceptans var ett sätt för kvinnor med lungcancer att kunna hantera 

diagnosen och gå vidare. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att vissa kvinnor valde strategier för att kunna ha 

en positiv inställning gentemot sin bröstcancerdiagnos. Detta innebar att kvinnorna försökte 

skapa en mening med situationen och ha en optimistisk attityd. En studie av Curtis et al. 

(2014) visade dock att detta kunde vara beroende av kvinnans personlighet. Curtis et al. 
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(2014) menade att kunna ha en positiv inställning var beroende på om kvinnorna var 

positiva som personer innan de fick sin bröstcancerdiagnos. Vid en bröstcancerdiagnos ställs 

kvinnorna inför en situation där de kan fråga sig själva vad som är meningsfullt eller inte, 

och detta kan förändras från dag till dag. Sjuksköterskan bör därför vara lyhörd för kvinnans 

förändrade livssituation och vara medveten om att det som var meningsfullt igår kanske inte 

är det idag. I en studie av Remmers et al. (2010) undersöktes vad kvinnor med bröstcancer 

hade för förväntningar på sjuksköterskan. Där uppgav kvinnorna att sjuksköterskan skulle 

uppmärksamma de små förändringarna hos kvinnan så att det stöd de gav var efter 

kvinnans behov. Detta kan kopplas samman med resultatet ”strategier för en positiv 

inställning” då dessa strategier innefattar meningsskapande och att ha en känsla av hopp 

vilket är viktigt för sjuksköterskan att uppmärksamma. Att omvärdera eller skapa en mening 

av en situation beskriver Lazarus (1999) som ett sätt att ändra sina känslor gentemot 

situationen genom att skapa en ny innebörd. Detta är en effektiv copingstrategi menar 

Lazarus (1999) samtidigt som det för vissa personer kan vara väldigt svårt då de måste ändra 

hela sitt tankesätt (s. 116).    

 

Religiös tro var för vissa kvinnor ett sätt att hitta strategier för att kunna hantera sin 

bröstcancerdiagnos. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att kvinnors tro kunde hjälpa 

till med att hitta en styrka och stöd. Religion kan tolkas som en strategi men det ska även 

förtydligas att religiös tro inte är ett aktivt val som kvinnorna gjorde då de hade fått 

bröstcancer. Kvinnorna som hade en religiös tro hade även det innan de fick sin 

bröstcancerdiagnos, men diagnosen stärkte den tron och gav dem stöd i att hantera 

diagnosen. Detta tolkades som en strategi eftersom det hjälpte kvinnorna att hantera sin 

diagnos. The ICN Code of Ethics for Nurses (2012) belyser att sjuksköterskan ska verka för 

jämlikhet och social rättvisa bland annat när det gäller tillgången på hälso- och sjukvård. 

Sjuksköterskan ska även uppvisa professionella värden såsom respektfullhet. Detta fynd 

visar även på hur viktigt det är att sjuksköterskan har en kulturell kompetens för att på ett 

respektfullt sätt möta de bröstcancerdabbade kvinnor som har en religiös tro. Det är också 

viktigt att belysa att olika religiösa trosuppfattningar kan har olika syn på sjukdomar, som 

exempelvis bröstcancer, och behandlingar. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har den 



22 
 

kompetens som krävs för att kunna tillgodose dessa personers behov och önskningar 

kopplat till deras religiösa tro.  

     

Att undanhålla sin bröstcancerdiagnos var en copingstrategi som vissa av kvinnorna 

använde sig av. Kvinnorna ville skydda personer i sin närhet och då framförallt sina barn. 

Reitan (2003, s. 322) beskriver att kvinnor med bröstcancer i vissa fall undviker att träffa sina 

barn då de anser att det blir en för stor påfrestning då rädslan för att inte överleva 

sjukdomen är för stor och därför undanhåller detta från barnen, vilket även kan styrkas i en 

studie av Chantler el al. (2005). Vidare skriver Reitan (2003, s. 322) att detta val är något som 

sjuksköterskan måste respektera, även om detta kan upplevas som ett etiskt problem. 

Kvinnor som undanhåller sin bröstcancerdiagnos från sina barn och familj kan vara ett 

tecken på att kvinnorna har det väldigt svårt och då är det av vikt att sjuksköterskan kan 

erbjuda kvinnan samtal med exempelvis en kurator.  

 

Kvinnorna kan även använda denna strategi i de fall då de anser att om det skulle dela med 

sig av sin bröstcancerdiagnos till exempelvis sin partner skulle de ses som svårt sjuka eller 

sköra (Chantler et al., 2005). En annan aspekt som sjuksköterskan måste ha i åtanke i det fall 

där kvinnorna undanhåller sin bröstcancer är att erbjuda anhörigstöd till barn, partner eller 

familjen. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att söka information om bröstcancer var en av 

strategierna som kvinnorna använde sig av för att hantera sin bröstcancer. Även Chantler et 

al. (2005) beskriver hur viktigt det är för kvinnorna att få information om det som rör 

bröstcancer, exempelvis provsvar och röntgensvar. Men det visade sig också att kvinnorna 

upplevde att de kunde få för mycket information och detta blev överväldigande. Att få för 

lite eller för mycket information är en gräns som skiljer sig från individ till individ. Reitan 

(2003, s. 60) skriver att sjuksköterskan kan uppmuntra patienten att söka information själv då 

detta kan bidra kunskap och förståelse om sin diagnos, på detta sätt kan kvinnan få en bättre 

insikt i situationen och att den då blir mer hanterbar.  
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Att uppmuntra kvinnor att själva söka information kan vara ett sätt för kvinnorna själva att 

avgöra när de fått tillräckligt med information och även ett tillfälle att samla frågeställningar 

att ta upp med sjuksköterskan. Men det är också viktigt att sjuksköterskan förklarar och är 

tydlig med att inte all information som finns tillgänglig är sann och bör därför informera 

kvinnan om vilka källor hon kan vända sig till.  

 

En strategi som många kvinnor använde sig av var att söka stöd, detta kunde göras hos 

familj, vänner, sjukvårdspersonal och stödgrupper. Att ha personer runt om för att kunna 

prata om sin diagnos är något som kan vara positivt för kvinnorna. Reitan (2003, s. 59) 

beskriver att sjuksköterskan bör uppmuntra patienten att söka stöd hos personer som är 

viktiga för dem. Detta för att dela med sig av tankar som kan finnas kring sjukdomen men 

också för att det är en viktig del i att kunna hantera sjukdomen och öka sin egen känsla av 

kontroll. Curtis et al. (2014) studie visar att stödet från närstående både kunde minska och 

öka kvinnornas stress kring bröstcancerdiagnosen, då kvinnorna upplevde att de ibland fick 

oönskad hjälp eller råd från närstående. Chantler et al. (2005) beskriver att många kvinnor 

kunde uppleva att det var svårt att be om emotionellt stöd från sina familjer och vänner på 

grund av att de inte vill att familjen eller vännerna ska tycka synd om kvinnan för att hon 

har bröstcancer. Lazarus (1999) menar att hur en hel familj hanterar stress med exempelvis 

förnekelse, undvikande eller genom att uppmärksamma kan inte bevisa hur en enskild 

individ väljer att hantera det. Det går inte heller att bevisa hur en hel familj hanterar stress 

utifrån hur en enskild individ väljer att hantera det (s. 41). Att ha stöd och personer att prata 

med är alltså något som kan anses som positivt för kvinnorna att hantera diagnosen. Men 

det innebär inte alltid att det är lätt för kvinnorna att prata om det. Det är kvinnornas eget 

ansvar och uppgift att berätta om sjukdomen för sina närstående och på så vis ställs krav på 

dem att de ska orka prata om det. Sjuksköterskan måste därför se till att finnas där som ett 

stöd för kvinnan och även hennes familj för att kunna uppmärksamma att olika strategier för 

att hantera sjukdomen kan appliceras. Enligt Curtis et al. (2014) uppskattade kvinnor med 

bröstcancer ofta det samspel som uppstod mellan dem och sjuksköterskorna då 

sjuksköterskorna kunde minska deras stress och rädsla som kunde uppstå kring sjukdomen. 
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Resultatet i denna litteraturöversikt visar strategier för att återta kontrollen för att kvinnorna 

skulle kunna fortsätta leva som innan de fick diagnosen. Detta innebär att kvinnorna 

fortsatte med sin vardagliga rutin vilket gav dem struktur för att hantera diagnosen. 

Liknande fynd kan hittas i andra studier, exempelvis beskriver Yoo, Subhakar, Nhung Le & 

Levine (2017) att kvinnorna fortsatte jobba för att skapa en mening och fortfarande ha en 

känsla av kontroll. Dock visar denna studie på att alla kvinnor inte hade ett val när det kom 

till att fortsätta arbeta. Vissa av kvinnorna i studien behövde fortsätta då den ekonomiska 

situationen de befann sig i krävde det (Yoo et al., 2017). Detta fynd visar på att strategin att 

återta kontrollen är en viktig del i att hantera sin bröstcancerdiagnos för att många av 

kvinnorna inte ville att sin sjukdom skulle till exempel påverka det vardagliga livet. Men det 

visar även på att vissa kvinnor inte har valmöjligheten och är därför tvungen att fortsätta 

med sitt arbete.    

 

6.3 Slutsats 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar på olika copingstrategier som kvinnor med 

bröstcancer använder sig av för att hantera den allvarliga diagnosen. De olika strategierna 

delas in enligt Lazarus (1999) teori om coping som känslofokuserade copingstrategier och 

problemfokuserade copingstrategier. Resultatet visar även på hur viktigt det är för kvinnor 

med en bröstcancerdiagnos att ha någon form av copingstrategi för att hantera sin diagnos. 

De fynd som hittades i litteraturöversikten visar också på hur viktigt det är för 

sjuksköterskan att ha kunskap kring kvinnors copingstrategier för att kunna vara ett stöd 

och tillgodose bröstcancerdrabbade kvinnors behov.  

Litteraturöversiktens fynd kan öka sjuksköterskans kunskap och förståelse kring vad 

bröstcancerdrabbade kvinnor använder för copingstrategier och genom detta kan 

sjuksköterskan vara medveten om att alla kvinnor hanterar sin bröstcancerdiagnos olika och 

att strategierna kan variera under sjukdomsförloppet (Lazarus, 1999, s. 113). 

 

Litteraturöversikten gör sjuksköterskan medveten om användningen av copingstrategier och 

genom att öka sjuksköterskornas medvetenhet får de bröstcancerdrabbade kvinnorna bättre 

vård. Detta kan även bidra till att sjuksköterskan kan ta med sig informationen om 

copingstrategier som finns i denna litteraturöversikt i arbetet med andra patientgrupper med 
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andra sjukdomar. Vidare forskning önskas inom området eftersom copingstrategier är ett 

brett område med många olika strategier som kvinnorna kan använda sig av. Det kan 

underlätta för kvinnorna under sjukdomsförloppet genom att använda strategier för att 

hantera sin bröstcancerdiagnos. Det är därför viktigt med ytterligare forskning inom ämnet 

för att sjuksköterskan ska kunna ta del av ny och aktuell information för att kunna 

tillmötesgå bröstcancerdrabbade kvinnors behov. Det önskas även att kunskap om 

copingstrategier ges till sjuksköterskestudenter under utbildning som i ett steg mot att 

kunna vara lyhörd och uppmärksamma den individualitet som finns i copingstrategier.  
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Bilaga 1  
Tabell 2 
Översikt av inkluderade sökningar. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Al-Azri et. 
al. (2013) 
Oman 
 

Identifiera copingstrategier  
som Omani- 
kvinnor upplevelser av en 
bröstcancerdiagnos. 

Kvalitativ 19 
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Framework 
analysis 

Copingstrategier som användes av 
kvinnorna var förnekande, optimism, att 
dra sig tillbaka, religiös tro samt stöd från 
familj och sjukvårdspersonal. 

Medelhög 

Banning et. 
al. (2009) 
Pakistan 
 

Att undersöka kvinnors upplevelser av 
bröstcancer och de copingsstrategier som 
de använde för att hantera sjukdomen 
samt att undersöka om det finns några 
kulturella, socio-psykologiska eller 
religiösa faktorer som påverkade 
pakistanska muslimska kvinnors åsikter 
eller erfarenhet av att hantera sin 
sjukdom. 
 

Kvalitativ 42 
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Tematisk analys 
 

När kvinnorna fick sin bröstcancer diagnos 
var chock den första upplevelsen. Ilska och 
förnekelse var andra upplevelser som 
kvinnorna upplevde. Stöd och att be 
använde kvinnorna som copingstrategierna 
för att klara sjukdomen samt olika 
medicinska behandlingar bättre. 

Medelhög 

Ching et. al.  
(2012) 
Hong Kong 
 

Utforska copingprocessen hos kinesiska 
kvinnor med bröstcancer. 

Kvalitativ 
Grundad teori 

24 
(0) 

Intervjuer 
QSR NUD*IST  

För att hantera sin bröstcancerdiagnos 
använde kvinnorna i studien sig av olika 
strategier. Kvinnorna använde dessa olika 
strategier för att uppnå acceptans och för 
att skapa en mening med den nya 
situationen som bröstcancerdiagnosen 
innebar. 

Hög 

Ching et. al. 
(2009) 
Hong Kong 

Ange och förklara processen för 
psykologisk anpassning hos kinesiska 
kvinnor med bröstcancer, identifiera 
faktorer och beskriva hur de influerar 
kvinnornas coping i det tidiga stadiet.  
 

Kvalitativ 
Grundad teori 

24 
(0) 

 Intervjuer 
QSR NUD*IST 

Kvinnornas copingstrategier kunde delas in 
i olika strategier, såsom ”kämpa”, ”Följa 
den naturliga vägen” och ”uthärda.  

Hög 



2 
 

Drageset et. 
al. (2010) 
Norge 
 

Beskriva copingstrategier hos kvinnor 
under tiden mellan en bröstcancerdiagnos 
och operation. 

Kvalitativ 
deskriptiv 

21 
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Innehållsanalys 

De vanligaste copingstrategierna kvinnorna 
i studien använde sig av var; att leva dag 
för dag, distansera sig från verkligheten, 
fortsätta leva som innan diagnosen, njuta 
av livet, hantera sina känslor och förbereda 
sig inför det värsta. 

Hög 

Fu et. al.  
(2008) 
Kina 
 

Att beskriva kinesiska kvinnors 
upplevelse av att anpassa sig till sin 
bröstcancerdiagnos och behandlingen av 
denna. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
Fenomenologi 

22 
(0) 

Intervjuer 
Deskriptiv 
dataanalys 

Kvinnorna i studien beskrev sin anpassning 
som att de försökte göra den bästa av 
situationen. Detta genom olika strategier 
såsom att möta verkligheten, vara aktiv i 
sin behandling, vara optimistisk. 

Hög 

Hammoudeh 
et. al. (2017) 
Israel 
 

Undersöka upplevelse av bröstcancer i 
Palestina och hur kvinnorna hanterade 
diagnosen.  

Kvalitativ  
Induktion 

35 
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer  
Tematisk Analys 

Kvinnorna berättar att de fick en chock när 
de fick sin bröstcancerdiagnos samt hur 
detta påverkade livet. Att stöd och tron till 
Gud var en viktig del för att hantera 
diagnos och behandling. 

Hög 

Horgan et. al.  
(2011) 
England 
 

Undersöka när kvinnor med bröstcancer 
märker av en positiv förändring, vad 
denna består av, hur det uppstår från 
vilka aspekter av bröstcancerdiagnosen 
och vilka sociala och enskilda faktorer 
som påverkar. 

Kvalitativ 
Grundad Teori 

20  
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer  
NUDIST 4.0 
Innehållsanalys 

För många av kvinnorna i studien gav 
diagnosen bröstcancer ett ökat 
självförtroende, vilja att nå sina mål och 
släppa tankar över vad andra människor 
ska tänka om dem. Dessa positiva 
förändringar berodde på hur kvinnorna 
hade hanterade sin diagnos, exempelvis hur 
de hanterade sin diagnos kopplades till ett 
bättre självförtoende. 
 

Hög 

Kissil et. al.  
(2014) 
USA 
 

Beskriva hur afroamerikanska föräldrar 
hanterar sin bröstcanerdiagnos och 
behandling. 

Kvalitativ 9 
(0) 

Fokusgrupp 
Innehållsanalys 

Kvinnorna beskrev copingstrategier som 
stöd, hantera sina känslor för att skydda 
familjen, vara positiv, skapa en relation till 
cancern samt tron till Gud. 

Medelhög 

Lally et. al.  
(2012) 
USA 
 

Utöka vad vi vet idag om upplevelsen 
innan behandling för bröstcancer, 
tankeprocesser och beteenden hos 
kvinnor diagnostiserade med bröstcancer 
och att kunna definiera och utveckla 
mätinstrumentet Acclimating to Breast 
Cancer. 

Kvalitativ  
Grundad Teori 
Deskriptiv 
design 

26 
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer  
Innehållsanalys 

Ett viktigt fynd i studien var att 
tankeprocesser och beteenden identifierad i 
studien överensstämmer med den tidigare 
teorin, vilket underlättar förståelsen för 
Acclimating to Breast cancer. 

Hög 
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Lam et. al.  
(2017) 
Kina 
 

Undersöka hur bröstcancer påverkar 
kvinnor med hög eller låg stressnivå och 
att undersöka hur bröstcancer påverkar 
dessa kvinnors copingstrategier. 

Kvalitativ 
Grundad Teori 

42 
(0) 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Innehållsanalys 
NVIVO 

Kvinnor vars stressnivå var hög hade en 
försämrad förmåga att hantera sin 
bröstcancer då sjukdomen genomsyrade 
hela deras tillvaro. Kvinnor vars stressnivå 
var låg hade en bättre förmåga i kontrast 
med kvinnorna med hög stressnivå att 
hantera sin bröstcancer. 

Medelhög 

Landmark et. 
al. (2008) 
Norge 
 

Undersöka hur kvinnor som nyligen fått 
en bröstcancerdiagnos upplever sina 
behov i ett vårdperspektiv. 

Kvalitativ  
Deskriptiv 
design 

7 
(0) 

Fokusgrupp 
Innehållsanalys 

Kvinnorna beskrev sina upplevelser 
relaterat till två kategorier av behov för att 
kunna hantera den förändring som 
bröstcancerdiagnosen innebar; information 
och socialt stöd. 

Medelhög 

Taleghani et. 
al. (2006) 
Iran 

Undersöka hur kvinnor som nyligen fått 
en bröstcancerdiagnos hanterar diagnosen 
och ta fram kulturella aspekter för vården 
av dessa kvinnor.  

Kvalitativ 
tvärsnittsstudie 

19 
(0) 

Intervjuer  
Innehållsanalys  

Fem stycken huvudteman framkom; Möta 
diagnosen med en religiös ansats, reflektera 
över diagnosen, acceptans, sociala och 
kulturella aspekter som påverkar diagnosen 
och stöd från andra.  

Hög 
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