
 

 

Abstrakt 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar årligen 
ca 6000 kvinnor i Sverige. Sjukdomen och dess behandling leder till omställning i 
livet med såväl psykisk som fysisk förändring hos individen. Syftet med studien 
var att beskriva vilka copingstrategier kvinnor använde sig av för att hantera 
livssituationen vid sjukdom och behandling då de drabbats av bröstcancer. 
Litteraturstudien baserades på latent innehållsanalys från innehållet i åtta 
vetenskapliga studier. Resultatet visade att de drabbade kvinnorna kände behov av 
trygghet och vägledning samt att deras grundläggande kognitiva inställning var 
betydande för hanteringen av sjukdom. Att känna stöd var viktigt för 
bearbetningen samt att kvinnorna hade ett behov av att känna sig normala. Det 
framkom att drabbade kvinnor ansåg optimism som en betydande inställning för 
tillfrisknandet. Vidare visar resultatet att någon form av sysselsättning främjade 
hanteringen av känslor i samband med bröstcancer. Slutsatser som dragits var att 
sjuksköterskan bör vara öppen och visa förståelse för den sjuke individens 
religiösa tro. Det bör även finnas en öppenhet och engagemang hos 
sjuksköterskan gällande individers olika sätt att uttrycka och bearbeta känslor på.  

Nyckelord: acceptans, konst, litteraturöversikt, optimism, religion, samhörighet, 
stöd, sysselsättning. 
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BAKGRUND 
Cancer är en sjukdom som globalt sett drabbar ca 30 000 individer världen över 

varje dag. Det är med andra ord ungefär elva miljoner människor varje år som 

nyinsjuknar i cancer. Uppskattningsvis kommer denna siffra att öka till sexton 

miljoner per år 2020 (Bergh et al., 2007, s. 9). Ordet cancer är ett känslomässigt 

laddat begrepp som för många individer väcker ångest av olika slag. För vissa är 

en cancerdiagnos liktydligt med stark smärta och snabb död (Valand & Fodstad, 

2001, s. 247-248).  

Av de nyinsjuknade i cancer i Sverige årligen är ca 6300 individer kvinnor som 

drabbats av bröstcancer. Det är den vanligaste cancerformen och utgör 28,9 % av 

all cancer hos kvinnor (Valand & Fodstad, 2001, s. 247). Många typer av cancer 

kräver behandling som kan förändra individens utseende. Inte minst bröstcancer 

där kirurgi är en viktig del av behandlingen. Med förändrat utseende ändras 

självbilden vilket ofta upplevs som ett stort problem av den cancersjuke (Valand 

& Fodstad, 2001, s. 251). Kvinnan har ofta ett stort behov av stöd från sina 

anhöriga, inte minst från sin partner då hon ofta efter ett kirurgiskt ingrepp kan 

känna sig stympad och inte längre som en fullvärdig kvinna (Almås & Sørensen, 

2001, s. 279).  

I Kelly, Ghazi och Caldwell’s (2002) sammanställning om psykisk stress hos 

cancerpatienter tydliggörs att individer med cancerdiagnos handskas i större 

utsträckning med känslor som frustration och depression jämfört med friska. 

Cancerns konsekvenser för individen kan variera beroende på t.ex. fysisk tillstånd, 

kunskap om prognos och sociala förhållanden. Från diagnostillfället är det vanligt 

att individen känner sig olycklig och orolig t.ex. att cancern ska sprida sig eller att 

behöva ta svåra beslut om behandling. Ungefär 45 % av alla individer som 

behandlas för någon form av cancer känner av känslomässiga problem. Kelly et 

al. (2002) visar i sin studie att vårdpersonal inom onkologin anser detta som 

normala reaktioner i sjukdomen och därför förbises ofta detta problem och 

patienten förblir obehandlad för sina psykiska åkommor. Som en följd av den oro 

som kan uppkomma vid diagnostiseringen av cancer är självmord mer vanligt hos 

cancerdrabbade än övrig befolkning. Det är inte endast negativa reaktioner som 
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kan uppkomma hos individen med cancer utan även dess motsats som 

upprymdhet och låg känsla av oro (Kelly et al., 2002).     

Trots att mycket forskning lett till att dödstalen sjunkit i samband med 

bröstcancerdiagnoser består fortfarande det komplexa problemet att kunna 

anpassa sig till en förändrad livssituation. För kvinnor innebär sjukdomen inte 

bara en förändrad kroppssyn efter kirurgiska ingrepp utan även en psykisk och 

social omställning. Diagnostisering och behandling av sjukdomen är för många 

kvinnor stressande och ger uttalade konsekvenser i det dagliga livet. Hur kvinnan 

handskas med förändringarna som sker i hennes liv beror på hur effektiva hennes 

copingstrategier är. Det kan t.ex. vara att acceptera den nya situationen och att 

behålla känslomässig styrka och positivism (Berterö & Chamberlain Wilmoth, 

2007). Begreppet coping myntades av Richard Lazarus som beskriver olika 

strategier för att hantera krav och påfrestningar. Han menar att individens mentala 

strategier för att hantera en viss situation kan modifiera de kroppsliga reaktionerna 

(URL 1). Vid en hotande situation avgörs individens stressnivå utifrån hur hon 

uppfattar situationen. Individen bedömer situationens betydelse och relevans och 

vad som krävs för att klara av den. Det vill säga vilka resurser man har för att 

klara av detta; t.ex. kunskap, verbal förmåga, möjlighet till socialt och emotionellt 

stöd. Det som avgör hur man uppfattar belastningen är individens tro på sina egna 

resurser och förmågor (Karlsson, 2007, s. 501). 

Det finns olika sätt att genom coping handskas med stress. Med extern, 

problemfokuserad eller aktiv coping menas sätt att klara av situationen genom att 

offensivt angripa eller fly från själva situationen. Intern, emotionell eller passiv 

coping syftar däremot till att hantera känslan snarare än situationen i sig. Det kan 

vara att på olika sätt försöka tänka annorlunda vilket gör situationen mindre 

hotfull t.ex. alkohol och droger, sökande efter socialt stöd, förnekande och 

distraktion. Med distraktion menas att man söker sig till beteenden som ger 

andrum i stressen som t.ex. sport, litteratur och bio för att skingra sina tankar 

(Karlsson, 2007, s. 507). Med diagnosen bröstcancer påverkas aspekter i kvinnans 

liv såsom självbild, familj och sociala förhållanden, vardagliga rutiner och inte 

minst hennes syn på framtiden (Berterö & Chamberlain Wilmoth, 2007). 
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SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka copingstrategier kvinnor 

använder sig av för att hantera livssituationen vid sjukdom och behandling då de 

drabbats av bröstcancer.  

METOD 

LITTERATURSÖKNING OCH URVAL 
Efter utformning av syftet plockades centrala begrepp ut och översattes till 

MESH-termer för Pubmed, ’thesaurius’ för Psychinfo samt ’headings’ för Cinahl. 

Sökorden som användes var breast neoplasms, women, coping, coping behaviour, 

self concept, well being, psychological adaptation. Orden användes i olika 

konstellationer och vid sökning som gav för få träffar exkluderades ett eller fler 

ord och vid för många träffar inkluderades ett annat. 

Artiklar sorterades ut med hjälp av titel och sedan abstract. Då 15-20 artiklar som 

var relevanta för studien påträffats värderades metod och resultat samt 

vetenskaplig kvalitet. Dessutom övervägdes resultatet i artiklarna för att vara 

relevant till studiens syfte.  

Inklusionskriterier var att artiklarna undersökt hur kvinnor som drabbats av 

bröstcancer använt sig av copingstrategier för att hantera livssituationen kring 

sjukdomen. Artiklarna skulle vara skrivna och publicerade på engelska eller 

svenska och utgivna mellan 1998 och 2008. De skulle uppfylla kraven för 

vetenskaplighet enligt vald värdering. Exklusionskriterier var artiklar som studerat 

mäns uppfattning av bröstcancer och att vara anhörig till kvinnor med bröstcancer.  

Åtta artiklar inkluderades i studien. Sex av dessa fann vi genom sökning i 

referensdatabaser. Redovisning av litteratursökning se bilaga 1. Två av artiklarna 

(Taleghani, Yekta & Nasrabadi, 2006; Landmark & Wahl, 2002) inkluderades 

genom manuell sökning från referenslistan i studien av Li och Lambert (2007). 

VÄRDERING AV VETENSKAPLIG KVALITET 
Bedömning av vetenskaplig kvalitet utfördes med hjälp av bedömningsmallar 

skapade av Carlsson och Eiman (2003). Se bilaga 2. Bedömningen för alla studier 

gjordes först individuellt av författarna. Sedan jämfördes och diskuterades 
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resultaten för att få en ökad tillförlitlighet i bedömning. Redovisning av 

kvalitetsvärdering av litteratur se bilaga 3. Kvalitativ och kvantitativ metod 

värderades utifrån olika bedömningsmallar där de tilldelades poäng utifrån olika 

aspekter på kvaliteten. Efter poängsättning och uträkning i procent kunde 

gradering av artikeln sättas. De artiklar som vi bedömde som grad 1 och 2 

inkluderades i studien medan de som bedömdes som grad 3 exkluderades.  

ANALYS 
Latent innehållsanalys inspirerad av Granheim och Lundman (2003) användes för 

att analysera artiklarnas resultat. Den valda litteraturen lästes igenom av 

författarna för att få en helhetsbild. Sedan togs meningsenheter ut, dvs. en 

uppsättning av ord eller påståenden som relaterar till samma innebörd som var 

relevanta till syftet. Exempel på analysförfarande se bilaga 4. Dessa översattes 

och kondenserades ned vilket betyder att kvantiteten reduceras utan att förändra 

kärnan och betydelsen i meningsenheten. Kodning är det tredje steget i 

analysprocessen där de kondenserade meningarna ”märktes” med vissa betydande 

ord. Artiklarna behandlades enskilt av författarna fram till kodning och därefter 

skapades sub-teman utifrån sedda mönster i kodningen. Sub-teman är en 

beskrivande (manifest) analys där det är viktigt att inga data från kodning faller 

undan. Som sista steg i processen skapades teman utifrån sub-temans 

underliggande mening, för resultatöversikt se figur 1. Det har varit svårt att 

urskilja innehållet som framkom i resultatet som till viss del är sammanflätade 

med varandra. Därför finns vissa kopplingar mellan teman trots att vi gjort en så 

rättvis uppdelning vi har kunnat. Under arbetets gång utfördes kontinuerlig 

återkopplig till syftet för att säkra trovärdigheten i studien. Från kodning till 

subtema och tema gjordes individuell tolkning för att senare diskuteras och 

sammanställas gemensamt.  

Två kvantitativa artiklar användes i resultatdelen. Tabeller eller siffror i löpande 

text i artiklarna analyserades av författarna och skrevs om till meningsenheter för 

att sedan analyseras enligt innehållsanalys.   

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Studier som visade oväntade resultat exkluderades inte i vårt arbete, detta för att 

påvisa reliabilitet i studien. Under hela analysarbetet kontrollerades tolkningarna i 



5 

 

förhållande till originalartikeln så att inga relevanta fakta gick förlorade eller 

feltolkades. Då alla artiklar var publicerade på engelska och översattes av 

författarna var det extra viktigt att kontrollera översättningen så att den blev till 

fördel för studiernas författare. 

RESULTAT 
I resultatet framkom fyra teman och nio subteman. Se figur 1.  

 

Figur 1. Resultatöversikt med tema och subtema. 

TRYGGHET OCH VÄGLEDNING 
I ett flertal av studierna framkom det att konst och religion är betydande strategier 

för att individen ska känna trygghet i sin sjukdom. (Collie, Bottorff & Long, 2006; 

Feher & Maly, 1999; Reynolds & Prior, 2006; Shaw et al., 2007; Taleghani, 

Yekta & Nasrabadi, 2006).   

Konstskapande som uttrycksmedel  

Sjukdom och behandling av bröstcancer menade kvinnorna i studier av Collie et 

al. (2006) samt Reynolds och Prior (2006) ger upphov till oro och rädsla. Att 
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kunna uttrycka dessa känslor genom konst menar de ger kraft att fortsätta kämpa 

mot sjukdomen. Konst ger individen energi och livskraft och beskrivs som ett 

motgift till sjukdom och rädsla för döden. Båda studierna beskriver hur de 

drabbade kvinnorna upplevde konsten som den ”enda sanningen” och hur konsten 

fick dem att ta annorlunda beslut än vad de tidigare tagit. Genom olika former av 

skapande menar Collie et al. (2006) att kvinnorna kunde uttrycka och bearbeta 

känslor vilket gav dem kraft och vilja till livet. Vissa upplevde att deras konst 

kunde berätta för dem hur de egentligen kände, som ett förstoringsglas som kunde 

se under ytan. Konstskapandet ansågs locka fram känslor som de tidigare inte haft 

uttrycksmedel för. En del kvinnor menade att konsten gav mod till dem så de 

vågade blotta sig och visa sidor hos dem själva som de annars skulle ha dolt: 

The final result mightn’t always be what you wanted or desired, but it 
tells you different things about what’s going on inside (Collie et al., 
2006, p. 767). 

Konst och konstterapi var enligt Collie et al. (2006) samt Reynolds och Prior 

(2006) tydliga strategier för känslohantering och beskrevs som ett sätt att ta fokus 

från rädslan och tankarna kring sjukdomen. Deltagarna i ovannämnda studier 

menade att detta även gav kunskap om hur känslor, som uppkommer under 

sjukdomens gång, kunde bearbetas:  

…Joyce described how she learned to avoid thoughts about her 

prognosis, by focusing instead upon her various artistic projects 
(Reynolds & Prior, 2006, p. 338). 

Sjukdomsprocessen framkallade olika känslor, inte bara sådana som var relaterade 

till sjukdomen (Collie et al., 2006). Reynolds och Prior (2006) beskriver hur 

kvinnorna fick bättre kontroll över det psykiska tillståndet om de hade möjlighet 

att välja konstform utifrån vilket humör de befann sig i. Enligt Collie et al. (2006) 

upplevde kvinnorna att konstterapin öppnade nya dörrar som hjälpte dem att 

bearbeta sjukdomen.  

I ett flertal studier ansågs konst vara en betydande del i hanteringen av sjukdom. 

Den beskrevs som något att vara stolt över och som ger energi och framför allt 

sysselsättning (Collie et al., 2006; Reynolds & Prior, 2006). Konsten var även 
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viktig för att stärka känslan av att ha något annat i livet utöver sin sjukdom (Collie 

et al., 2006):  

Gwen said she would have felt she had nothing but “the damn 

cancer” without her art (Collie et al., 2006, p. 768). 

Religion som trygghet 

Ett flertal studier (Feher & Maly, 1999; Shaw et al., 2007; Taleghani et al., 2006) 

visade att många cancerdrabbade kvinnor finner ro och trygghet via sin tro och 

bön. En stark tro på Gud och att han kan ge vägledning om hur man ska handskas 

med sin sjukdom och dess behandling kändes tryggt för en del. Att finna ro i sin 

sjukdom gör att situationen känns mer hanterbar. Känslan av att Gud alltid finns 

där bredvid, stödjer och tar hand om en gjorde att rädslan försvann. Feher och 

Maly (1999) menar att många kvinnor hade uppfattningen att Gud styr allt och att 

allt händer av en anledning. Deras sjukdom var inte under mänsklig kontroll vilket 

gjorde att situationen kändes mer begriplig och hanterbar. Vissa trodde att Gud 

vägledde läkaren och att läkaren på så vis var Guds verktyg. Enligt en studie av 

Taleghani et al. (2006) ansåg religiösa kvinnor att bröstcancer var en prövning 

från Gud vilken de var ämnade att klara. De hade stark tro och lade sin tilltro och 

sitt liv i Guds händer. Deltagarna i en studie av Shaw et al. (2007) menar att en tro 

på ett liv efter detta gjorde tankar kring döden mindre skrämmande. Tröst och 

styrka kunde även erhållas genom bibliska texter och religiösa ord:  

Isn’t it nice to know we have a God who is up 24/7 when we need him! 

I wouldn’t have gotten through this without him, his guidance, his 

word, his grace, and loving kindness (Shaw et al., 2007, p. 683). 

Enligt Feher och Maly (1999) upplevde en del kvinnor att det skulle ha varit svårt 

att genomgå sjukdomen om inte Gud fanns där med sin kärlek. Om tron skulle ha 

saknats, hade det blivit psykiskt jobbigt att uthärda vardagen. De menade att 

bönen var viktig för att finna ro. Dels att be för andra när livet kändes tungt men 

även tron på att andra bad för dem gav tröst. I en annan studie (Taleghani et al., 

2006) beskrivs det hur drabbade kvinnor genom bön upplevde stöd och gensvar 

från Gud för att klara av situationen. Att be i svåra stunder gav således sinnesro 

och avkoppling för många. I en studie av Shaw et al. (2007) belyses troendes 

uppfattning om att hellre lägga energi på bön än meningslös oro eftersom det ändå 

inte bidrar till förändring:  
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It’s wasted energy to worry, due to the fact all the worry in the world 

won’t change anything…utilize the energy in prayer instead… (Shaw 
et al., 2007, p. 682) 

GRUNDLÄGGANDE KOGNITIV INSTÄLLNING 
Uppfattningen om att den kognitiva inställningen hos den sjuke individen spelade 

stor roll i hanteringen av sjukdomen var stark (Collie et al., 2006; Gonzalez & 

Lengacher, 2007; Taleghani et al., 2006).  

Optimism och pessimism 

Kvinnor som drabbats av bröstcancer menar att en positiv inställning till 

situationen bidrog till en tro på att blir frisk, en kraft och vilja att orka kämpa mot 

sjukdomen (Gonzales & Lengacher, 2007; Taleghani et al., 2006). De ansåg att 

den positiva inställningen gav livsavgörande hopp om framtiden (Taleghani et al., 

2006) och en acceptans om att individen inte kan styra över allt som händer 

(Gonzalez & Lengacher, 2007):  

The hope to live was among the positive approaches toward the 

disease that patients, facing the disease, showed. They believed one 

should always keep hopeful and that hopelessness equals death 
(Taleghani et al., 2006, p. 268).    

Studier visade att individer uppfattar att negativ inställning till sjukdom kan leda 

till att tillståndet förvärras och att cancern sprider sig till följd av pessimism 

(Collie et al., 2006; Taleghani et al., 2006). Taleghani et al. (2006) menade att en 

stark tro på Gud leder till ett optimistiskt tankesätt gällande borttagande av ett 

bröst där tacksamhet riktas mot Gud för att inget värre hade hänt.   

De negativa tankarna som hopplöshet, ångest och rädsla för döden kunde dock 

även användas som copingstrategi (Taleghani et al., 2006). Även förnekelse av 

sjukdomen förekom som strategi hos kvinnorna. De kände att de inte hade tid att 

handskas med sjukdomen, att det var lättare att skjuta det ifrån sig och försöka få 

en känsla av att sjukdomen inte existerar. Dessa kvinnor valde att inte tala om 

riskerna vid sjukdomen för att inte behöva konfronteras med de svåra känslorna 

(Gonzalez & Lengacher, 2007; Li & Lambert, 2007):  

It was like, if I don’t talk about it, then it doesn’t exist (Gonzalez & 
Lengacher, 2007, p. 501). 
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Andra beskrev känslan av att känna sig som ett offer då man drabbats av 

sjukdomen, en undran över varför just ”jag” skulle drabbas (Gonzalez & 

Lengacher, 2007). Även attityden att klandra sig själv för vad som hänt förekom 

hos vissa (Li & Lambert, 2007). 

Att acceptera sjukdom 

Några av studierna framställde acceptans som en viktig faktor i att kunna hantera 

situationen (Landmark & Wahl, 2002; Reynolds & Prior, 2006; Taleghani et al., 

2006). Att acceptera sin situation och vara medveten om eventuell kroppslig 

förändring ansågs avgörande för att kunna hantera vardagen och gå vidare i livet 

(Landmark & Wahl, 2002; Taleghani et al., 2006).  

I walked along the beach last summer without prosthesis. People must 

accept that I only have one breast (Landmark & Wahl, 2002, p. 117).  

Acceptans ansågs även som en bidragande faktor till att frigöra kreativitet och 

därmed utöka sätt att uttrycka känslor på vilket ledde till en utökad positiv 

självbild (Reynolds & Prior, 2006):  

Taleghani et al. (2006) belyser individers uppfattning om att kunna kompensera 

skönheten de förlorat i och med borttagande av ett bröst. I en studie av Landmark 

och Wahl (2002) beskrivs däremot hur kvinnor istället för att acceptera förändring 

hittar sätt att dölja förlusten av ett bröst. Hade de inte möjlighet att dölja den 

kroppsliga förändringen valde de att istället ”gömma” sig själva, för att slippa 

konfronteras med situationen.  

Omvärdering genom sjukdom 

Ett flertal studier beskrev individernas uppfattning om att sjukdomen ger en chans 

att omvärdera vad som var viktigt i livet (Collie et al., 2006; Gonzalez & 

Lengacher, 2007; Landmark & Wahl, 2002; Reynolds & Prior, 2006). Situationen 

som uppstod vid sjukdom gav tid och motivation till att reflektera, vilket kunde 

leda till positiv omstrukturering och en ny syn på livet (Gonzalez & Lengacher, 

2007; Reynolds & Prior, 2006). Att kunna göra sådant man tycker är roligt och 

givande och som man inte hunnit innan sjukdomen ger en känsla av lycka och 

glädje över att bli uppslukad av något (Landmark & Wahl, 2002). Dock kunde 

dessa omvärderingar väcka ångest om varför de inte hade upptäckt 

konstskapandet innan sjukdomen (Collie et al., 2006):  
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…often were tinged with regret about not having been involved with 

artistic creativity until the threat of death gave them the what-have-I-

got-to-lose courage to try (Collie et al., 2006, p. 768). 

MÄNSKLIGT STÖD 
Cancerdrabbade kvinnor uttryckte ett starkt behov av stöd i olika former. Det 

kunde vara stöd från nära anhöriga (Gonzalez & Lengacher, 2007; Landmark & 

Wahl, 2002; Taleghani et al. 2006) men även från kvinnor som själva upplevt hur 

det är att leva med bröstcancer (Gonzalez & Lengacher, 2007; Taleghani et al. 

2006). Det framkom ett behov av terapi i grupp som gav social gemenskap och 

stärkt identitet (Collie et al., 2006; Reynolds & Prior, 2006). 

Betydande individuellt stöd 

Ett flertal studier visade vikten av att känna stöd från anhöriga då det ger 

kvinnorna motivation till att fortsätta kämpa mot sjukdomen. Att känna kärlek 

från barn, partner och vänner betydde mycket för att kunna handskas med 

situationen (Gonzalez & Lengacher, 2007; Landmark & Wahl, 2002; Taleghani et 

al. 2006). Gonzalez och Lengacher (2007) menar dock att anhöriga kan betraktas 

som en börda, eftersom de ibland vill att allt ska vara som vanligt vilket gjorde det 

svårare för den cancersjuke att kunna handskas med situationen. Vissa kvinnor 

kände att de behövde visa sig starkare än vad de egentligen var för att allt skulle 

fungera som vanligt. Kvinnorna påtalade därför vikten av individuell terapi, att 

inte bara få gruppterapi där individerna såg sig själva som en i mängden av alla 

sjuka (Gonzales & Lengacher, 2007).  

Taleghani et al. (2006) har skrivit om cancersjuka kvinnor och deras uppfattning 

om att Gud var den ende som stöttade dem i sjukdomen. Feher och Maly (1999) 

visar även att drabbade kvinnor ofta kände att de kunde vända sig till sin präst för 

att få stöd i situationen genom samtal och bön. Som motsats till stark tro visar 

Gonzales och Lengacher (2007) i sin studie att vissa kvinnor överlämnade sig till 

vården som strategi. De kände trygghet i att lämna över ansvaret på sjukvården, 

de lät vetenskapen och läkaren bestämma över deras framtid och agerade själva 

passivt under sjukdomstiden.  

Stöd i samvaro med andra 

En upplevelse som var utmärkande var känslan av att ingen riktigt förstod vad de 

gick igenom och de kände sig sårbara och ensamma med sin sjukdom. För många 
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kvinnor var det därför viktigt att träffa andra kvinnor som också drabbats av 

bröstcancer. Detta gav dem stöd och styrka till att kunna möta sjukdomen 

(Gonzalez & Lengacher 2007; Taleghani et al., 2006): 

If I tell people what is happening, I found more and more women who 

are survivors, and this gives me hope (Gonzalez & Lengacher, 2007, 
p. 503). 

Enligt en studie av Collie et al. (2006) upplevde de kvinnor som använde sig av 

konstterapi en samhörighet med de andra kvinnorna i terapigruppen och vågade 

därmed visa sina känslor. De upplevde att de blev sedda även när de visade ilska 

och skam. De som var ensamstående kunde även uppleva att de tog del av något 

större och att deras känsla av ensamhet avtog. Cancerdrabbade kvinnor i Reynolds 

och Priors studie (2006) menade att intressen i allmänhet skapade engagemang 

och social gemenskap vilket ledde till att identiteten hos kvinnorna stärktes. 

VILJAN ATT VARA NORMAL 
Starkt framträdande hos kvinnorna var en längtan om att allt skulle bli som vanligt 

igen samt att kunna ta kontrollen och hitta tillbaka till sitt gamla liv (Gonzalez & 

Lengacher, 2007; Landmark & Wahl, 2002; Taleghani et al. 2006). Att inte ha 

kapacitet att klara av behandling och smärta skapade en rädsla över att inte återfå 

sitt gamla liv (Taleghani et al. 2006). 

Andras ovetande 

Taleghani et al. (2006) samt Reynolds och Prior (2006) menade att andras 

ovetande om individens sjukdom gör det lättare för de sjuka kvinnorna att 

fortsätta leva som vanligt. Genom att berätta om sin situation för andra skapades 

en konstlad och obekväm stämning där den sjuke och den friske hamnade på olika 

nivåer (Reynolds & Prior, 2006). Kvinnorna kunde bli bemötta med för dem 

opassande reaktioner i mötet med andra. Detta skapade en obekväm känsla som 

gör det svårt att träffas och prata utan att den sjuke fick sympati och medlidande, 

vilket de ansåg att de inte behövde (Taleghani et al., 2006): 

Some women felt that when others knew about their disease they 

became troubled and uncomfortable, so they did not like to talk with 

other women who might show inappropriate reactions (Taleghani et 
al., 2006, p. 269).  
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Sysselsättning som distraktion  

För att avleda tankar och uppmärksamhet från sjukdomen har distraktion 

beskrivits som en metod för att lättare kunna hantera situationen. De drabbade 

kvinnorna menade att de med distraktion fick en tids mental vila som kan göra 

situationen mer hanterbar (Collie et al. 2006; Gonzalez & Lengacher, 2007; 

Landmark & Wahl, 2002; Reynolds & Prior, 2006).  

Olika former av sysselsättning med syfte till att avleda sig själv var musik, att 

vara ute i naturen, se tv-program, gå på teater, ta kurser, shoppa, umgås med 

vänner, sjunga (Gonzalez & Lengacher, 2007; Landmark & Wahl, 2002) humor 

(Gonzalez & Lengacher, 2007; Landmark & Wahl, 2002; Li & Lambert, 2007) 

samt att läsa (Landmark & Wahl, 2002):  

I like reading. I don’t remember much of what I’ve read, but books 

have been a great support (Landmark & Wahl, 2002, p. 118). 

Viktigt för många av de drabbade var att kunna göra sådant man gjort innan 

sjukdomen, t.ex. att gå till jobbet och att träna. Att få vetskap om sin fysiska 

styrka och hur mycket de faktiskt klarade av, ansågs ge stöd och kraft att ta sig 

igenom sjukdomen. Många kände även en lättnad då de kunde fokusera på något 

annat än sjukdomen för en stund och ansåg att sysselsättning för kropp och själ 

var väldigt viktigt (Landmark & Wahl, 2002): 

I felt I needed to keep up with things I’d done before, because then I 

didn’t think so much about it. I went to work and trained with the 

same team as before, and took part in championships (Landmark, & 
Wahl, 2002, pp. 117-118). 

Nya intressen, som konstskapande kunde ge nya samtalsämnen vilket tar fokus 

från sjukdomen och gör det lättare för de drabbade kvinnorna att samtala med 

andra (Reynolds & Prior, 2006). Nya former av sysselsättning gav inte bara fördel 

i mötet med andra utan även en känsla av meningsfullhet (Collie et al., 2006; 

Landmark & Wahl, 2002; Reynolds & Prior, 2006).  
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DISKUSSION 
I vårt resultat visade sig vissa copingstrategier starkare och mer betydande än 

andra för individerna i hanteringen av bröstcancer. Fem av de mest betydande 

copingstrategierna för de drabbade kvinnorna kom att diskuteras.    

� Religion där stark tro på att Gud alltid är närvarande ger vägledning och 

stöttning till individen,  

� Konstterapi som ett sätt att uttrycka känslor och hålla sig sysselsatt,   

� Kognitiv inställning, 

� Socialt stöd, 

� Distraktion med olika sätt att fysiskt och mentalt koppla bort verkligheten. 

Vårt resultat visar att de religiösa kvinnorna inte verkade klandra sig själva utan 

såg sjukdomen som en prövning från Gud med en tro på att Gud styr allt och att 

de själva inte kan påverka utfallet av sjukdomen. Tix och Frazier (1998) menar i 

sin studie om stressfulla livshändelser att användandet av religiös coping är 

allmänt förknippat med bättre anpassning till situationer, på kort såväl som lång 

sikt. Vårt resultat visade även att de religiösa kvinnorna anser Gud som det enda 

stödet och har på så sätt honom ständigt bredvid sig. Genom religionen fick 

kvinnorna hopp, tro, stöttning och vägledning för att kunna handskas med sin 

situation. Liksom vårt resultat visar Gall (2004) i sin studie kring män med 

prostatacancer att religiösa copingstrategier är positivt för individens tänkande. 

Dock menar han att religionen förknippades med en svag social och känslomässig 

funktion hos individen. Även Narin och Merluzzi (2003) menar i sin studie att 

religiösa copingstrategier gav positiv förändring hos individer med cancer och 

visade sig vara viktigare än socialt stöd. Vi anser att en stark tro på något kan 

hjälpa individer genom svåra situationer i livet. Dock tror vi att de flesta 

människor är i behov av mänskligt stöd när det gäller att konfronteras med och 

bearbeta känslor.  

I vårt resultat har det framkommit att konst som terapiform ger livskraft till 

kvinnorna drabbade av bröstcancer. De menade att konsten kan locka fram 

känslor som de tidigare inte vågat konfronteras med som en ”enda sanning”. 

Många av de drabbade upplevde konstterapi som befriande och något som ger 
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mod till individen för att fortsätta kämpa. Konsten användes som ett viktigt 

komplement till andra copingstrategier för att bearbeta känslor. Samarel et al. 

(1998) fann liknande resultat i sin studie om kvinnor som deltar i gruppterapi vid 

bröstcancer och visar att de tänker mer positivt om sin sjukdom än innan. I en 

studie av Walsh, Martin och Schmidt (2004) framkom att konstterapi kan vara 

betydelsefullt även för den som vårdar en cancersjuk anhörig. Det gav en 

betydligt minskad stressnivå och oro. En studie gjord i USA visar att skapande i 

vården ger förkortad vårdtid och minskat behov av smärtstillande medicin för 

patienterna (Rockwood Lane, 2006). Vi tror att konstskapande är en bra 

terapiform eftersom det ger möjlighet att hitta sätt att locka fram känslor hos 

individen som senare kan bearbetas.    

Resultatet visade att de cancerdrabbade kvinnorna kan få stöd dels bland vänner 

men även då de söker sig till grupper med liknande intressen som sig själva. Att 

kunna komma bort från vardagen med sjukdom och få en tids avkoppling anses 

viktigt av kvinnorna för att orka fortsätta. Waxler-Morrison, Hislop, Mears och 

Kan (1991) har visat i sin studie att kvinnors sociala nätverk, framför allt bra 

vänskap och arbete utanför hemmet, är betydande för överlevnad vid bröstcancer. 

Watson har beskrivit i sin omvårdnadsteori människors behov av att tillhöra 

sociala grupper. Hon menade att gruppens sociala och kulturella normer har stort 

inflytande på individen och att förändringar i social och kulturell miljö kan 

framkalla stress hos den enskilde människan (Jahren Kristoffersen, 1996, s. 432). 

Vi anser att människan har ett stort behov av att känna tillhörighet till något, att 

vara del av något större och få känna sig betydelsefull. 

Vårt resultat har visat att stöd från nära anhöriga är viktigt i bearbetning av 

bröstcancer. Liknande resultat har Pistrang och Barker (1995) visat partnern 

spelar stor roll i ”den sjukes” anpassning till bröstcancer. Författarna menade 

därmed att stöd till par kan vara ett effektivt sätt att minska psykisk stress hos 

dem. Samtidigt som stödet var väsentligt för kvinnorna har många svårt att berätta 

om sin sjukdom för andra, då de upplever att medlidande och sympati från 

omgivningen inte var önskvärd. Som resultatet har visat kan det även vara svårt 

med stödet från nära anhöriga där konstterapi och stöd från medpatienter kan vara 

ett bra komplement. En studie av Helgeson, Cohen, Schulz och Yasko (2000) som 
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studerat vikten av socialt stöd vid bröstcancer visar att stöd från medpatienter är 

särskilt viktigt då tidigare socialt stöd saknades. Genom att träffa människor i 

liknande situation var det lättare att kunna visa sina rätta känslor vilket bidrar till 

att kvinnorna lättare kunde acceptera sin situation. Dukes Holland och Holahan 

(2003) menade att socialt stöd och aktiva copingstrategier ger positiv anpassning 

till kvinnor med bröstcancer.  

Det har varit tydligt i vårt resultat att en positiv inställning till sjukdomen anses 

som helande av de drabbade kvinnorna. I en studie av Kivimäki et al. (2005) 

presenterades förändringar i hälsa efter dödsfall eller svår sjukdom i familjen. 

Studien visade att man genom optimism kan minska risken för hälsoproblem 

vilket kan leda till en snabbare återhämtning efter en stor livshändelse.  

Att ha en sysselsättning används inte bara som bearbetning av känslor utan även 

som distraktion. I en studie av Lauver, Connolly-Nelson och Vang (2007) 

framkom det att distraktion var en av de tre vanligaste copingstrategierna för 

kvinnor med cancer. Som vårt resultat har visat finns olika sätt att distrahera sig 

från sin situation. Många kvinnor ansåg detta som det enda sättet att helt kunna 

koppla bort tankar kring sjukdom och behandling för en stund. Genom 

sysselsättningen bibehölls och stärktes identiteten, dessutom får individen något 

att känna sig stolt över. Gideon (2002) visade att en ökning av distraktion som 

coping hos individer med hjärnskador ledde till en minskad stressnivå vid 

sjukdom. Även omvårdnadsteoretikerna Henderson och Orem diskuterar vikten av 

sysselsättning där de betraktade sjuksköterskan som ett hjälpmedel för ”den 

sjuke”. Henderson anser att sjuksköterskan ska hjälpa individen att finna 

underhållning och fritidssysslor och få patienten att arbeta med något som ger 

känslan av att ha uträttat något bra. Orem menade även att sjuksköterskan ska 

hjälpa patienten till utveckling (Jahren Kristoffersen, 1996, s. 382-405).  

METODDISKUSSION 
I vår litteratursökning valde vi att inte begränsa träffarna till ålder på 

försökspersonerna. De studier vi valde som passade för vårt syfte har dock 

inkluderat medelålders kvinnor då dessa i störst utsträckning drabbas av 

bröstcancer. Då litteraturen skulle publicerats inom 10 år kan resultatet vinklats 

eftersom samhället ändrar uppfattning över tid om t.ex. givande 
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behandlingsformer. Kanske kunde vi inkluderat studier från 1988 för att få en 

vidare bredd av copingstrategier i resultatet. Vi tror dock att vi ändå funnit 

betydelsefulla strategier och att fler artiklar inte skulle ha tillfört betydande 

information för resultatet. Under litteratursökningen valde vi ut många studier 

efter titel som vi senare fick exkludera på grund av att titeln inte speglade 

innehållet på ett tillfredsställande sätt.  

Värderingen av studierna gjordes med en relativt ny modell som kanske inte är 

tillräckligt beprövad ännu eftersom den skapades 2003. Men vi anser att denna 

modell passade vår litteraturstudie. En fördel med modellen var att vi först kunde 

bedöma studierna enskilt för att sedan jämföra resultaten vilket vi anser ökar 

trovärdigheten. Merparten av de inkluderade studierna för vår litteraturstudie fick 

av oss bedömningen ”grad 2”. Vi tror att vi i vår kvalitetsbedömning stundom 

varit för kritiska eftersom vi anser att dessa artiklar var givande i sin helhet då de 

innehöll bra information som vi kunde koppla till syftet.    

Då vi använde oss av latent innehållsanalys finns alltid risk för att resultatet kan 

ha feltolkats. Detta med tanke på att vi som individer har olika erfarenheter som 

speglar sättet att tolka en text på samt att studierna var skrivna på engelska och 

därmed översatts av författarna.  

Två av artiklarna (Gonzalez & Lengacher, 2007; Feher & Maly, 1999) har ej 

diskuterat etiska överväganden i sina studier. Det fanns inte heller över den 

enskilda tidskriftens krav på artiklars upplägg. Vi bedömde trots detta artiklarnas 

resultat som betydande för vår studie och valde därför att inkludera dessa.  

Svårigheter i vår studie har varit att analysera kvantitativa artiklar. Och då vi 

översatt tabeller och siffror till ord finns det en risk för feltolkning. Det har även 

varit svårt att sortera upp resultatet i tydliga teman som inte går in i varandra. Vi 

har ändå sett olikheter och fördelat dessa i olika subteman för att få ett så tydligt 

resultat som möjligt. En fördel med vår litteraturstudie har varit att vi inkluderat 

vetenskapliga studier från olika delar av världen. Fyra av våra åtta inkluderade 

studier var dock från USA. I dessa artiklar var religionen betydande strategier för 

försökspersonerna mer än i de andra studierna.  
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ALLMÄN DISKUSSION 
Vår uppfattning av resultatet var vikten av sysselsättning vid sjukdom där 

sjuksköterskan skulle kunna bidra med material, förslag och uppmuntran till 

skapande. Sjuksköterskan bör även uppmuntra till andra former av sysselsättning 

som individen finner ro i. Detta kan leda till att patienten kommer i kontakt med 

sina känslor samt får möjlighet att distrahera sig en stund i sjukhusmiljön. 

Religionen visade sig även vara en betydande strategi hos kvinnor med 

bröstcancer. Vi anser att sjuksköterskan bör vara öppen för olika trosuppfattningar 

och uppmuntra troende patienter att vid svår sjukdom fortsätta de religiösa ritualer 

som individen är van vid. I vårt resultat visade det sig att den kognitiva 

inställningen är en betydande del i hantering av sjukdom. Vi inser därmed vikten 

av ett bra samarbete mellan olika professioner i hela vårdkedjan för att stötta 

patienten på bästa sätt. Vi tycker att sjuksköterskan bör vara uppmärksam på 

patientens mentala tillstånd och erbjuda samtal med kurator om behovet finns. Vi 

inser att det för den drabbade individen kan vara svårt att finna optimism i 

samband med svår sjukdom. Där fyller dock sjuksköterskan en viktig funktion, att 

genom samtal och stöttning gemensamt finna ”ljusglimtar” i livet för den 

drabbade. Sjuksköterskan bör även vara medveten om individers specifika behov 

när det gäller att uttrycka sig. Vi anser att det är viktigt att inte utesluta alternativa 

metoder för känslohantering som t.ex. att integrera en konstterapeut i vården som 

bättre kan hjälpa individen att tolka sin konst. 

I vårt resultat visade det sig att konstskapande som terapiform ger kvinnorna 

möjlighet att konfronteras med sina känslor och på så sätt kunna bearbeta dem. 

Annan sysselsättning som framkom i resultatet användes av kvinnorna med ett 

annorlunda syfte. De ville med hjälp av alldagliga sysslor koppla bort 

verkligheten för en stund och slippa fokusera tankarna på sjukdomen.  

Denna studie kan vara en vägledning för vårdpersonal för att hjälpa kvinnor med 

bröstcancer att hitta bra strategier för att hantera sin sjukdom. Under vår 

litteratursökning fann vi många studier gjorda utanför Europa. Vi saknar därför 

studier om ämnet som är gjorda i Europa och kanske främst Skandinavien för att 

säkrare kunna överföra resultaten i klinisk verksamhet i Sverige.    
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SLUTSATSER 
I vår studie har vi sett många olika copingstrategier som kvinnor använder för att 

handskas med bröstcancer. Utifrån de studier vi analyserat tycks det vara religion, 

konst, sysselsättning, stöd och individens kognitiva inställning som är det 

viktigaste vid hantering av sjukdom. Som Valand och Fodstad (2001, s. 247) 

menar är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Detta gör att 

sjuksköterskan sannolikt kommer att träffa på denna patientgrupp och bör därför 

ha grundläggande kunskap om individers olika sätt att bearbeta situationen. Att i 

samarbete med patient och andra insatser underlätta känslohanteringen för den 

drabbade och med detta göra vardagen uthärdlig.      
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Bilaga 1. Litteratursökning. 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Förkastade Utvalda Använda i resultat 
080121 Cinahl Breast neoplasms 

Women 
Coping 
Self concept 

Published in the last 10 years 10 *6 
**2 
***1 

2 1 

080121 Pubmed Breast neoplasms 
Women 
Coping 
Self concept 
Well being 

Published in the last 10 years  
English 
Swedish 

17 *6 
**6 
***3 
****2 

3 1 

080124 Pubmed Breast neoplasms 
Women 
Psychological adaptation 
Self concept 
Coping 
Well being 

Published in the last 10 years  
English 
Swedish 

18 *4 
**9 
*** 
****4 

1 1 

080124 Pubmed Breast neoplasms 
Women 
Psychological adaptation 
Self concept 

Published in the last 10 years  
English 
Swedish 

82 *50 
**17 
***3 
****6 
*****4 

5 2 

080124   Psychinfo Breast neoplasms 
Coping behaviour 
Well-being 

Published in the last 10 years  
English 

96 *95 
** 
*** 
**** 
****** 

1 1 

*=antal förkastade efter läsning av titel  
**= antal förkastade efter läsning av abstract 
***= antal förkastade efter bedömning av kvalitet 
****= antal förkastade på grund av dubblerad artikel 
*****= antal förkastade då de ej finns tillgängliga i fulltext



 

 

 

 

Bilaga 2. Värdering av vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003, s.16-17). 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                



 

 

 

 

Bilaga 3. Kvalitetsvärdering av litteratur. 

Författare 
Land 

Årtal Syfte Design Urval Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Collie. K,  
Bottorff. J,  
Long. B 
USA, Canada 

2006 Att få förståelse 
över hur skapande 
av konst hjälper 
individen att finna 
mening.  

Kvalitativ 
Djupintervjuer 

17 kvinnor som sökt 
sig till konstterapi efter 
bröstcancerdiagnos. 

En 2-stegs 
analysprocess med 
helhetstolkning och 
identifiering av 
specifika teman. 

Genom konsten kan 
kvinnorna uttrycka sig 
och bli bekräftade. 
Samt att kvinnorna 
utvecklar en känsla av 
mening genom 
skapandet. 

Grad 2 

Feher. S,  
Maly. R 
USA 

1999 Att identifiera och 
undersöka religiösa 
copingstrategier hos 
äldre kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer.  

Kvalitativ 
Strukturerade 
intervjuer 

33 äldre kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer. 

Innehållsanalys Visar att religion och 
spirituell tro är 
nödvändigt för dessa 
äldre kvinnor för att 
handskas med 
sjukdomen.  

Grad 2 

Gonzalez. L, 
Lengacher. C 
USA 

2007 Att genom analys 
av dagböcker få 
fram mönster av 
copingstrategier 
och gensvar på 
diagnos och 
behandling. 

Kvalitativ 
Dagböcker 

8 kvinnor med 
diagnosticerad 
bröstcancer. 

En 14-stegs 
analysprocess 
utvecklad av Clayton 
och Thorne 

Visar att 
dagboksskrivande är en 
bra copingstrategi för 
kvinnor som har svårt 
att uttrycka känslor 
verbalt för andra. 

Grad 2 



 

 

Författare 
Land 

Årtal Syfte Design Urval Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Landmark. B, 
Wahl. A 
Norge  

 

2002 Att beskriva 
upplevelser av att 
leva med 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
Open-ended 
intervjuer 

10 kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer. 

Grounded theory Förtydligar viktiga 
aspekter för ett värdigt 
liv t.ex. viljan att leva, 
känslomässiga 
reaktioner, 
meningsfulla aktiviteter 
och kroppslig 
förändring.  

Grad 1 

Li. J,  
Lambert. V 
Kina 

2007 Att identifiera 
copingstrategier hos 
kvinnor i China 
samt vilka 
demografiska 
förutsättningar och 
copingstrategier 
som förutsätter 
generellt 
välbefinnande.  

Kvantitativ 
Frågeformulär 

100 kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer.  

Stegvis multipel 
regressionsanalys 

Vanliga 
copingstrategier hos 
kvinnorna var 
planering, positiv 
omstrukturering, att 
distrahera sig själv från 
situationen. Att ha ett 
arbete ökar 
självförtroendet och 
därmed även 
välbefinnandet. 

Grad 2 

Reynolds. F, 
Prior. S 
Storbritannien 

2006 Att förstå varför 
vissa 
cancerpatienter 
vänder sig till konst 
som terapi och hur 
det kan hjälpa 
individen att 
behålla sin identitet. 

Kvalitativ 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 

2 kvinnor som antagit 
konst som terapi vid 
bröstcancer.   

Analysprocess där 
betydande mönster 
och teman plockades 
ut för att sedan 
identifiera specifika 
meningar och teman.  

Individerna sökte sig 
till nya möjligheter på 
grund av rädsla för 
döden och en vilja att 
göra det bästa av den 
framtid som finns kvar. 
Konsten är en praktisk 
copingstrategi som 
komplement till 
känslomässig coping.  

Grad 2 



 

 

 

Författare 
Land 

Årtal Syfte Design Urval Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Shaw. B et.al 
USA 

2006 Att undersöka hur 
individen påverkas 
psykosocialt av att 
använda religiösa 
uttryck i 
stödgrupper över 
internet.  

Mixed design 
Kvantitativa 
tester före och 
efter 
Kvalitativ 
analys av 
textinnehåll 

231 kvinnor med 
bröstcancer från en 
större studie. 

Test-retest 
Regressionsanalys 
Kvalitativ analys av 
utvalda delar i texten. 

Användande av många 
religiösa uttryck bidrog 
till mindre negativa 
känslor. Många olika 
typer av religiösa 
copingstrategier 
användes t.ex. att sätta 
sin tro till gud.  

Grad 2 

Taleghani. F, 
Yekta. Z, 
Nasrabadi. A 
Iran 

2005 Att undersöka hur 
Iranska kvinnor 
använder coping för 
att handskas med 
bröstcancer. 

Kvalitativ 
Djupintervjuer 

19 kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer.  

Innehållsanalys Visar på positiva 
copingstrategier såsom 
religion, att tänka på 
sjukdomen, acceptans 
och socialt stöd.  

Grad 2 



 

Bilaga 4. Exempel på analysförfarande. 

Meningsenheter Kondensering och översättning Kodning Subtema Tema 

…art therapy will ‘point out to you exactly how you are 
feeling’ (Collie et al., 2006) 

Konstterapi visar exakt vad man känner Konstterapi som 
upplysare 

Konstskapande som 
uttrycksmedel 

Trygghet och 
vägledning  

…often were tinged with regret about not having been 
involved with artistic creativity until the threat of death 
gave them the what-have-I-got-to-lose courage to try. 
(Collie et al., 2006) 

Ånger över att inte ha börjat med skapande 
innan hot om döden kom med vad-har-jag-att-
förlora mod. 

Sjukdom ger en 
chans att tänka 
om 

Omvärdering 
genom sjukdom 

Grundläggande 
kognitiv inställning 

Even when they expressed terror, shame or anger, they 
were seen and heard. (Collie et al., 2006) 

 

Genom konstterapi blir man sedd trots skam, 
ilska och skräck. 

Acceptans i 
terapin 

Stöd i samvaro med 
andra 

Mänskligt stöd 

“I would like my relatives and colleagues not to know 
about it all. One can go on with one’s usual life better in 
this way. I do not like others’ sympathy and pity.” 
(Taleghani et al., 2006) 

 

Önskan om att kollegor och släktingar är 
ovetande om situationen. Lättare att fortsätta 
leva som vanligt. Behöver inte sympati och 
medlidande 

Andras ovetande 
gör livet lättare 

Andras ovetande Viljan att vara 
normal 

 


