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Abstrakt 

 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Att drabbas av 

bröstcancer innebär många gånger stora påfrestningar i det dagliga livet och kan innebära stora 

livsstilsförändringar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnornas 

upplevelse av att drabbas av bröstcancer. Metod: En Litteraturöversikt valdes. Artikelsökningarna 

genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Tjugofyra artiklar valdes totalt och både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår i uppsatsen för att få en bredd sökning på 

problemformuleringen. Resultat: Smärtorna påverkade det dagliga livet både privat- och 

yrkesliv. Smärtorna upplevdes bland annat leda till trötthet, sömnstörningar, sexuella problem, 

rädslor, isolering, ångest och depression. Diskussion: Bröstcancer gav upphov till lidande i olika 

dimensioner. Fysisk, psykisk och social hälsa påverkades i hög grad och existentiella kriser var 

vanligt. Slutsats: Sjuksköterskor innehar en viktig funktion i att underlätta och stödja vid smärta 

och lidande till följd av bröstcancer. Sjuksköterskan bör lära sig att tolka fler uttryck på smärta och 

lidande, ge patient- och anhörigutbildning, erbjuda krishantering, och även att ge andlig 

vägledning. Sjuksköterskor som jobbar med bröstcancervård bör säkerställa att alla kvinnor med 

diagnosen bröstcancer har tillräcklig tillgång till stöd när det gäller alla dimensioner av smärta och 

lidande. 
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Bakgrund 

Bröstcancer 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2013) för bröstcancervård, ska sjuksköterskan arbeta 

för att förebygga hälsa samt ge en god vård och omsorg på lika villkor. Sjuksköterskor är viktiga 

nyckelpersoner för kvinnor som diagnostiseras och behandlas för bröstcancer (Perreault & 

Bourbonnais, 2005). Cancersjukdomar har ökat markant och är idag den vanligaste dödsorsaken 

före 65 år. I Sverige lever ungefär 300 000 människor idag med diagnosen och omkring 40 procent 

av befolkningen kommer att drabbas (Bergh et al., 2007, ss.9-10). Bröstcancer är den mest 

förekommande cancerformen bland kvinnor i utvecklingsländerna och påverkar kvinnor i alla 

åldrar (Coyne & Borbasi, 2015). Patienter med cancer utsätts för många fysiologiska och 

psykologiska problem och kan hotas med många förluster och dessutom vara tvingad att utföra 

omfattande livsstilsförändringar (Snöbohm, Friedrichsen & Heiwe, 2009). Forskningen har påvisat 

många faktorer som ökar risken för bröstcancer bland annat genetiska förändringar, miljö och 

livsstilsfaktorer som vikt, fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion eller tobaksrökning.  Ålder är också 

en faktor där risken att utveckla cancer ökar över 65 år och även vid en menopaus över 55 år, samt 

postmenopausal fetma. Den som är drabbad av bröstcancer har även en ökad risk för 

tjocktarmscancer eller gynekologiska cancerformer som ger en förhöjd risk liksom långvarig 

användning av hormoner innehållande östrogen och gestagen. Exponering för hög dos av 

joniserande strålning(d.v.s. mycket energirik strålning av elektriska och magnetiska fält), hög 

mammografisk brösttäthet, och avsaknad av fullgångna graviditeter är också konstaterade 

riskfaktorer (Kruk, 2014).  

Behandling av bröstcancer och dess symtom 

Patienter med bröstcancer behandlas av specialister i så kallade multidisciplinära team. De består 

av specialister såsom onkolog, patolog, radiolog och kirurg. Vid behandlingen går vårdpersonalen 

framförallt igenom vilken typ av bröstcancer det är, hur den sitter samt hur långt framskriden den 

är. All personal inom vårdteamet får ge sin synvinkel på hur behandlingen bör se ut. En 

specialistsjuksköterska är ofta koordinator i teamet. Hen har ett viktigt inflytande för patientens 

upplevelse och bearbetning av sin situation och sjukdom. Tillsammans skall vårdpersonalen få 

fram en långsiktig plan som täcker in hela behandlingen vid bröstcancer (Socialstyrelsens 

riktlinjer, 2013). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010) beskriver att den 

vanligaste behandlingen av bröstcancer är bröstbevarande kirurgi samt operation där man 

avlägsnar brösttumörer med marginal. Det finns också andra former av kirurgi där man avlägsnar 

en liten del av bröstet eller operation där hela bröstet avlägsnas. Beroende på tumörens storlek 
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eller karaktär förbehandlas vissa patienter med hormonell behandling som ibland kombineras 

med trastuzumab (detta fungerar som en antikropp i kroppen). Dessa behandlingar och även 

strålbehandling är vanliga efter operationen. Studier har visat att dessa behandlingar minskar 

risken för återfall samt ökar överlevnaden (SBU, 2010). Eftersom att smärta är ett vanligt symtom 

vid bröstcancer är det viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper om smärtlindring (Rustoen et 

al., 2008). Smärtlindring för cancerpatienter kräver grundlig utvärdering inklusive psykologisk 

bedömning av patienten. Beroende på smärtans karaktär kan smärtbehandlingen anpassas för 

patienten. Olika tillvägagångssätt ska tillämpas för smärtlindring och behandling (Satija et al., 

2011). Den cancerutlösta smärtan består av flera olika beståndsdelar som exempelvis molande 

värk, neurogen smärta, inflammatorisk smärta samt koliksmärta. Intensiteten av respektive 

beståndsdel skiljer sig mellan olika individer (Strang, 2007,s.26). I senare stadier av 

cancersjukdomen kan smärta uppstå på grund av inblandning av djupare strukturer som muskler 

och revben, vilket resulterar i svår olidlig smärta som ökar med bröströrelser (Satija et al., 2011). En 

smärtfri knöl kan vara det första symtomet (Mishra & Bhatnaga, 2011). Enligt WHOs 

smärtstillande stege bör behandlingen för cancersmärta följa en ordning. Det initieras av icke-

opioida läkemedel, t.ex. paracetamol eller ibuprofen, vilka utgör Steg I. Om adekvat smärtlindring 

inte uppnås, bör svaga opioider som kodein och tramadol sättas in. Om smärtan fortfarande inte är 

ordentligt lindrad kan starka opioider som morfin och oxikodon ges. Dessa utgör Steg III av WHO 

smärtstillande stege (Satija, et al., 2011). 

Att leva med bröstcancer                    

Många måste ändra sin livsstil efter en lång period av behandling och detta kan påverka 

livskvaliteten avsevärt. Vardagen är full av spänningar, oro och en osäkerhetskänsla över hur livet 

kommer te sig (Joulaee et al., 2012). Patienterna står också inför en lång rad utmaningar, inklusive 

frekventa medicinska procedurer, kroniska biverkningar (t ex arbetsoförmåga, smärta, trötthet, 

kognitiv nedsättning, sexuell dysfunktion), och praktiska problem (t.ex. arbete och störningar 

familje rollen, finansiella påfrestningar). Kvinnor med bröstcancer är också i riskzonen för psykisk 

ohälsa, inklusive symptom på depression och ångest liksom existentiell ångest och ensamhet 

(Vehling et al., 2011). Det är väl dokumenterat att patienter med cancer genomgår olika negativa 

förändringar av sjukdomen, men de upplever också djupt positiva förändringar under sjukdomen. 

Mellan femtiotre och åttiofyra procent av överlevande efter bröstcancer, rapporterar positiva 

förändringar av sin diagnos (Coroiu et al., 2015).  
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Smärta och lidande 

Smärta och lidande beskrivs i denna uppsats bestå av tre dimensioner: fysiska, psykiska och 

sociala. Till det fysiska lidandet hör trötthet, smärta och biverkningar av kemoterapi. Depressioner 

och ångest till följd av sjukdom, fysisk försvagning och överhängande dödshot är psykiskt 

lidande. Dessa fysiska och psykologiska effekter orsakar tillbakadragande och isolering, vilket 

leder till den tredje dimensionen, socialt lidande. Erfarenheterna av lidande varierar, men mycket 

forskning har visat liknande dimensioner av lidande dvs. fysisk, psykiska, sociala och 

existentiella/andliga. Lidande är en subjektiv upplevelse unikt för den person som upplever det. 

De flesta av de studier som hittills är kvantitativa har främst fokuserats på de typerna av lidande 

snarare än upplevelser av det. Forskning har visat på brist på kvalitativ forskning om lidande och 

vad det betyder för den enskilda patienten och dess betydelse i vård i livets slutskede och 

beslutsfattandet (Ellis et al., 2015) 

Smärta och lidande är dessvärre vanliga symtom i det dagliga livet för en kvinna med bröstcancer. 

Enligt International Association for the Study of Pain (ISAP) beskrivs smärta som … ”En obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada 

eller termer av en sådan skada…”(Norrbrink & Lundeberg, 2012, s.11). Smärta är alltid subjektiv 

och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. Det är omöjligt att jämföra en individs 

smärtupplevelse med en annans (Norrbrink & Lundeberg, 2012, s.11). Strang (2007,s.113) beskriver 

att smärta i grunden är ett symtom och det är ett symtom som kan uppstå till följd av en cancer. 

Ovayolu et al. (2013) menar att smärta, när den är pågående och okontrollerad, har en skadlig och 

försämrande effekt på nästan varje aspekt av en patients liv. Smärta orsakar ångest och 

känslomässig stress, undergräver välbefinnande, stör funktionsförmågan, och hindrar möjligheten 

att uppfylla familjära, sociala och yrkesmässiga roller.  

Eriksson (1994,ss.25-29) menar att begreppet patient primärt betyder den lidande, det vill säga den 

som uthärdar någonting eller den som tålig fördrar. I Sverige kommer ordet patient ursprungligen 

från latinets ”patients” som definieras som lidande samt att i grunden betyder pati att lida, tåla. 

Eriksson (1994,s.38) beskriver att lidande är en del av livet och att individers lidande är relaterat 

till de nivåer hon lever i. Varje lidande är unikt och individuellt. Människor uttrycker sitt lidande 

annorlunda och på olika sätt men vi saknar sällan ord för att beskriva det vi upplever. ”Vårt 

lidande förvandlas till smärta, ångest eller ett fysiskt uttryck som kan observeras. Vårt lidande har 

reducerats till ett, för den omgivande världen, godtagbart och hanterbart fenomen”. Lidande har 
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traditionellt kopplats till smärta. Att ta bort smärtan betyder nödvändigtvis inte att ta bort 

lidandet. Lidande kan definieras som ett allvarligt tillstånd av obehag i samband med hot mot 

individen (Eriksson, 1994,s.39). 

Omvårdnad vid bröstcancer 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

avsaknad av sjukdom eller svaghet. När en människa drabbas av cancer sätts livet på prov och att 

uppleva hälsa kan istället handla om att ha förmågan att anpassa sig och själv lära sig att hantera 

sociala, fysiska och emotionella utmaningar (Huber et al., 2011). Domänen social hälsa kan 

omfattas av flera dimensioner: individens förmåga att förverkliga sin potential, möta krav och 

delta i sociala aktiviteter, inklusive arbete. Förmågan att hantera sitt liv med en viss grad av 

självständighet, trots ett medicinskt tillstånd, kan betraktas som dynamisk balans gång mellan 

möjligheter och begränsningar, skiftande genom livet och påverkad av yttre förhållanden såsom 

sociala och miljömässiga utmaningar. Hälsa betraktas i denna domän som en dynamisk balans 

mellan möjligheter och begränsningar, påverkade av sociala och miljömässiga utmaningar. Genom 

att framgångsrikt anpassa sig till en sjukdom kan människor därigenom känna sig friska, trots 

begränsningar (Huber et al., 2011). 

Sjuksköterskans ansvar är att lindra smärta genom att administrera smärtstillande insatser (både 

farmakologiska och icke-farmakologiska metoder), bedömning av effektiviteten hos dessa insatser, 

övervakning av biverkningar och fungera som en förespråkare för patienten när en föreskriven 

åtgärd är ineffektiv. Sjuksköterskan har ibland också en pedagogisk roll och kan vid behov få 

instruera patient och anhöriga hur de utför föreskriven egenvård (Oware-Gyekye, 2008). Även 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer (2013) betonar att psykosocialt stöd för både närstående och 

patient ökar möjligheten för en framgångsrik rehabilitering. För att åstadkomma ett gott 

behandlingsresultat är det viktigt att ge patienten en möjlighet att bearbeta sin kris genom att 

redan tidigt skapa en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient. En känsla av 

trygghet har stor betydelse för patientens upplevelse av sjukdomen. 

Omvårdnadsteoretisk referensram  

Relationen mellan sjuksköterska och patient är grunden för en god omvårdnad. En 

omvårdnadsteoretiker som betonar detta är Joyce Travelbee som beskrivs i kirkevold (2000) sätter 

fokus på omvårdnadens mellanmänskliga dimension och hon menar att det är mycket 

betydelsefullt att som sjuksköterska vara uppmärksam på vad som sker i relationen mellan 
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sjuksköterskan och den som är drabbad av bröstcancer och hur deras samverkan påverkar 

omvårdnaden. Travelbee betonar att det är viktigare för sjuksköterskan att förhålla sig till 

patientens upplevelse av sjukdom och lidande än annan vårdpersonals diagnos eller egen objektiv 

bedömning (Kirkevold, 2000,ss.130-147). Travelbee hävdar också att upplevelser av lidande och 

sjukdom kan medföra en särskild möjlighet till utveckling och växt (Kirkevold, 2000,ss.130-147).  

Kirkevold (2000) tolkar att Travelbee har en människosyn som är starkt påverkad av existentiell 

filosofi. Det som främst kännetecknar en människa är hennes förmåga till motivation att efterlysa 

en mening i allt det hon upplever inklusive smärta, lidande och sjukdom (Kirkevold, 2000,ss.130-

147). Travelbee anser att människan är individuell. Hon sätter den enskilda individen i centrum 

och hävdar att omvårdnadens mål är att hjälpa sjuka och lidande individer att erhålla en mening i 

sin situation. Den allra viktigaste egenskapen för sjuksköterskan är medvetenhet och förmåga att 

skapa en nära mellanmänsklig relation till patienten.  Endast genom ömsesidig tillit mellan 

sjuksköterska och patient kan sjuksköterskan medverka till att identifiera och tillgodose den sjukes 

omvårdnadsbehov, något som sjuksköterskan gör genom terapeutisk användning (Kirkevold, 

2000,ss.130-147). Joyce Travelbee betonar även att allt som inverkar störande på patientens hälsa 

och välbefinnande faller inom sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskan ska förebygga 

sjukdom och lidande samt främja hälsa. Sjuksköterskans funktion är även att hjälpa den sjuke att 

uthärda eller hantera sjukdom och lidande och finna mening i dessa upplevelser. Sjuksköterskan 

har också ett ansvar att utföra uppgifter som mer traditionellt relateras till omvårdnad, närmare 

bestämt att ge patienten praktisk hjälp med de behov som patienten inte är kapabel att tillgodose 

själv (Kirkevold, 2000,ss.130-147).  

Problemformulering:  

Att uppleva smärta och lidande till följd av bröstcancer är mycket vanligt. Ihållande smärta har en 

negativ inverkan på patienternas dagliga liv. Smärta är en subjektiv upplevelse, som kan bero på 

och påverkas av många olika faktorer. Det är viktigt att få en bild av patienternas upplevelser av 

smärta och lidande för att kunna ge en individuellt anpassad omvårdnad på bästa möjliga sätt. 

Min förhoppning med denna litteraturöversikt är underlätta att förstå upplevelser kring smärta 

och lidande hos patienter med bröstcancer och därmed få verktyg till bättre omvårdnadsstrategier 

vid smärta och lidande. 
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Syfte: 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva kvinnors upplevelse av att drabbas av 

bröstcancer. 

Frågeställning: Hur beskrivs upplevd smärta och lidande utifrån fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt perspektiv? 

Metod: 

Design: 

Designen som valdes för denna uppsats är en litteraturöversikt. Litteratursökningen gjordes i 

databaser tillgängliga via Mittuniversitetets bibliotek. En väl grundad systematisk 

litteraturöversikt erbjuder läsaren chansen att bedöma trovärdigheten i slutsatserna, varför en 

litteraturöversikt valdes som metod för att få fram gedigen relevant forskning inom 

problemområdet. I en litteraturöversikt krävs det tillräckliga antal studier av god kvalité som kan 

utgöra ett material för slutsatser och bedömningar. En litteraturöversikt ska identifiera, analysera 

och värdera alla relevanta forskningsstudier inom ett område (Wengström & Forsberg, 2008,ss.30-

32). 

Datainsamling: 

Artiklarna söktes systematiskt i tre av de största referensdatabaserna inom detta ämnesområde 

Cinahl, PubMed och även PsycInfo. Målet med en systematisk litteraturöversikt är att få ett 

underlag som ger en bild av forskningsläget (Rosén, 2012,ss.429-444). Sökningen inleddes med 

välja ut sökord med utgångspunkt på uppsatsens syfte. I denna sökning användes MeSH termer 

såsom (“breast neoplasms” OR “breast cancer” OR “cancer mammae”) and (pain OR suffering) 

and (social) OR physical OR existential OR mental). Dessa sökord gav många träffar. Sökorden har 

även använts i olika kombinationer för att se vilka träffar som kan uppkomma (Se bilaga 1). 

Inklusionskriterier: 

Inklusionskriterierna var de artiklar som skulle besvara uppsatsens syfte, hålla en vetenskaplig 

kvalité och vara etiskt granskade. De skulle även vara skrivna på engelska, publicerade från 2010 

och vara tillgängliga i databaserna Cinahl, PubMed eller PsycInfo. 
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Exklusionskriterier: 

Exklusionskriterier var de artiklar som inte berörde syftet och som hade en låg kvalité. Artiklar 

publicerade före 2010 exkluderades för att begränsa studiens omfattning samt även studier med 

fokus på sjuksköterskans roll och artiklar som inte var skrivna på engelska. Artiklar som berörde 

män med bröstcancer exkluderades också då det var ett helt annat ämnesområde än studiens syfte. 

I sökningarna har artiklar äldre än fem år uteslutits och begränsats till artiklar publicerade från 

2010 och som var skrivna på engelska. 

Urval och granskning: 

Urvalet av artiklar inkluderades först utifrån deras titel, varefter abstrakt, syfte och artiklar lästes 

fullständigt för att bedöma om resultatet skulle besvara syftet. För att bedöma kvalitén på 

studierna användes granskningsmallen som är skriven av Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2014) samt kvalitetsbedömning av kvantitativa studier som är skriven av 

Forsberg & Wengström(2003) och även anvisningar och manual för projektplan och vetenskapligt 

arbete/examensarbete i omvårdnad. Artiklarnas kvalitet klassificerades som antingen låg, medel 

eller hög. Majoriteten av de artiklar som inkluderades hade klassificerats vara av hög kvalitet i 

studiens resultat medan enstaka artiklar hade medel eller låg kvalité. Beroende på hur väl studien 

är gjord kan granskarna få ett omdöme om den är låg- eller hög studiekvalité studie. Studier med 

medel och hög kvalité utgör ett underlag för att framföra data samt bedöma evidensstyrka. Vid 

denna granskning visar det sig om studierna inte uppfyller kriterier eller om de skulle behövas 

inkluderas eller exkluderas (SBU, 2014). Innan artiklarna inkluderades kontrollerades de för att se 

om de var godkända, det vill säga peer review, samt om de var publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift. Inklusions-och exklusionskriterier har även använts för att limitera urvalet i artiklarna (Se 

även bilaga 2,3 och 4). 

Analys av data: 

Inledningsvis påbörjades analysprocessen framförallt genom att läsa titlar och sortera bort om de 

inte handlade om uppsatsens syfte. Efteråt lästes artiklarnas abstrakt och resultat fullständigt 

minst två gånger för att få en förståelse av innehållet samt för att få en samlad bild av det. Därefter 

valdes det material som motsvarade syftet ut ur texten. Efter detta sorterades artiklarna beroende 

på dess likheter och skillnader. Artiklarnas resultat jämfördes även för att fördelas i ordning under 

en lämplig rubrik. Sedan översattes texten till svenska och förkortades för att det ska bli 

lätthanterligt och begripligt, samtidig som den behåller sin implikation det vill säga sin innebörd. 
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Utifrån dessa jämförelser, tolkningar, och mönster för att se skillnader i studiernas resultat 

uppstod radikalt fyra kategorier som beskrev kvinnornas upplevelser av smärta och lidande. 

Innehållet granskades och bearbetades och fyra kategorier uppkom.  

Etiska överväganden: 

I denna litteraturöversikt valdes artiklar som hade tillstånd av en etisk kommitté. I urvalet av 

artiklar lästes även artiklarna igenom noga samt en mall användes för att avgöra kvalitén på 

artiklarna. Alla artiklar som inkluderades hade deltagare som lämnat både en muntligt och 

skriftligt medgivande. Forskningsetiken bygger på en grundläggande intention att skydda de 

individer som deltar i en studie. Alla människor ska bemötas med respekt och förståelse även om 

de väljer att inte medverka i studien (Kjellström, 2012,ss.69-90). 

Resultat 

Resultatet består av totalt tjugofyra artiklar; 10 kvalitativa och 14 kvantitativa studier.  De valda 

artiklarna var studier genomförda i Sverige, Australien, Norge, Irland, Indien, Polen, USA, 

Bahrain, Iran, Thailand och Libanon. Analysen av tjugofyra artiklar resulterade i fyra kategorier; 

Existentiell påverkan, påverkan på psykisk hälsa, påverkan på fysisk hälsa och påverkan på social 

hälsa. Kategorierna beskrivs nedan med brödtext och illustrerar lidandets och smärtans 

komplexitet för en kvinna som är drabbad av bröstcancer. 

Existentiell påverkan 

Att drabbas av bröstcancer upplevdes som mycket omtumlande och känslomässiga reaktioner var 

vanliga efter diagnosen. Kvinnorna upplevde en rad känslor, som ilska, ångest, rädsla och sorg. 

Kvinnorna beskrev också skuldkänslor antingen för att de inte hade gått på en 

mammografiscreening eller på grund av de kände att de skulle orsaka ångest till sina nära och 

kära. Chock och misstro var vanliga reaktioner hos kvinnor som kämpade för att acceptera sin 

diagnos. Några kvinnor hade svårt att förstå att de verkligen fått diagnosen och kände det som att 

de fick nyheter avsedda för någon annan (Curtis et al., 2014; Mosher et al., 2015).   

I flera studier framkom att många kvinnor som drabbats av bröstcancer upplevde tillvaron 

inledningsvis som en kamp som kännetecknades av starka känslor som osäkerhet, förvirring och 

tankar om livets mening. Kvinnorna hade i och med detta behov av stöd för sitt andliga liv, 

inklusive bön, tro och fördjupning i religiös litteratur för att hantera krisen. Hela processen från 

upptäckt av bröstcancern, abnormitet till biopsi, att ta emot diagnos var känslomässigt smärtsam.  
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För kvinnor som diagnostiseras med cancer var den emotionella ohälsan intensifierad efter att de 

fått diagnosen. Kvinnorna upplevde en övergång från hälsa till sjukdom efter diagnosen. Denna 

övergång påverkade nästan alla aspekter av deras liv: fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. De 

ansåg att deras liv plötslig förändrats och att de var tvungna att göra omedelbara och viktiga 

beslut om sin sjukdom (Blow et al., 2011;Yusuf et al., 2013). De vanligaste existentiella problemen 

var en förhöjd medvetenhet om deras eventuella död och dess inverkan på sin familj och sökandet 

efter mening i deras lidande (Mosher et al., 2015).   

Påverkan på psykisk hälsa 

Studien av Vahdaninia, Omidvari och Montazeri (2009) visade att många kvinnor som hade 

drabbats av bröstcancer upplevde svår ångest och depression till följd av smärta, trötthet och 

psykisk ohälsa. En annan studie visade på kulturella skillnader i upplevelsen av smärta. Smärtan 

påverkade psykiskt välbefinnande negativt hos deltagarna oavsett etnicitet. De afroamerikanska 

patienterna i studien upplevde dock en högre mediansmärta och värsta tänkbara smärtbetyg på tio 

centimeter på en visuell analog skala jämfört med patientgrupper med annan etnicitet med 

gemensamma bröstcancersmärtor (Calhoun et al., 2015). 

Kvinnorna beskrev ofta emotionella reaktioner på den första bröstcancerdiagnosen som känslor av 

chock och isolering. Smärta uppgavs vara en mer ångestframkallande upplevelse än trötthet och 

andra symtom. En patient beskrev rädslan vid varje minsta smärta eller varje ny och obekant 

känsla i kroppen, den omedelbara tanken… ”Att nu smyger sig cancern på och urholkar andra 

delar av min kropp…” (Mosher et al., 2015,s.288). Resultatet av Budhrani (2013) visade att en stor 

andel av kvinnorna angav att de hade depressiva symtom. De som uppgav sig ha ångest, 

sömnstörningar och trötthet angav också i högre grad smärtor i bröstet. Resultatet visade även att 

sömnstörningar kunde öka smärtintensiteten över tid. I en studie av Abu-Saad Huijer, Abboud & 

Doumit (2013) framkom att behandlingar för smärta rapporterats vara framgångsrika hos nittio 

procent av de behandlade patienterna och att behandling av illamående varit framgångsrik hos 

nittiofyra procent av de behandlade patienterna. Brist på energi var det vanligast upplevda 

symtomet följt av nervositet och känslor av nedstämdhet. Smärta angavs i denna studie som det 

sjätte vanligaste symtomet. Dock var det främst smärta och illamående som deltagarna främst 

erhöll behandling för. Att större vikt fästes vid fysiska än psykiska symtom och därför främst 

behandlades speglar mentaliteten i libanesisk kultur. Resultatet visade att det inte fanns statistiska 



 

 

10 
 

skillnader i smärta, trötthet, sömnstörningar, eller depression mellan deltagarna (Dodd et al., 

2010). 

Påverkan på fysisk hälsa 

Flera studier visade att kvinnorna beskrev fysiska, känslomässiga och psykologiska förändringar 

efter diagnos och behandling med kemoterapi. Många kvinnor beskrev kemoterapi som den värsta 

delen av behandlingen, värre än kirurgi. De flesta av kvinnorna angav att de trots sina 

biverkningar och fysiska begränsningar och ett antal av dem rapporterade att de utförde sina 

dagliga sysslor trots smärta och trötthet. De flesta av patienterna upplevde illamående och extrem 

trötthet som ett resultat av behandlingen. De beskrev även en rad andra symtom såsom värk och 

smärtor, värmevallningar, sömnlöshet, och viktminskning eller ökning. Alla dessa fysiska symtom 

orsakade extra stress hos kvinnorna då de uppfattades som potentiella tecken på att cancern 

återkommit eller spridit sig (Jassim & Whitford, 2014; Curtis et al., 2014). I flera studier framkom 

det även att kvinnor med lymfödem i hög grad ansåg sig ha fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar. De hade smärta och rörelsesvårigheter i de övre extremiteterna, främst i 

arm och axel samt även bröstsmärtor vid rörelse. kvinnorna upplevde symtom som smärta, 

depressioner och sömnproblem. Tankarna föreföll ha negativ inverkan både på kvinnornas 

psykiska samt fysiska hälsofunktion, och symtomen kvarstod i flera år (Chachaj et al., 2009; 

Dupont et al., 2013). 

I en studie av Stark, Toftehagen, Visovsky och McMillan (2012) framkom att smärta var det mest 

förekommande symtomet. Deltagarna angav att de hade smärta och angav sig också sakna energi. 

Därefter följde andra plågsamma symtom som oro, sömnsvårigheter, samt förstoppning som 

vanligen förekommande. I flera studier framkom det även att majoriteten av kvinnorna 

rapporterade smärta i bröstet före operation. Kvinnorna som rapporterade bröstsmärtor var 

signifikant yngre och icke-vita. Med undantag för klimakteriebesvär och ålder, etnicitet, inkomst 

och status. Dessutom rapporterade kvinnorna att de hade upplevt en betydande mängd smärta det 

vill säga smärta som störde deras funktion i flera dagar per vecka och flera timmar per dag.  

Kvinnor med bröstsmärta före operation rapporterade signifikant lägre fysiskt välbefinnande än 

patienter utan smärta före operationen. Kvinnor med ett större antal bröstbiopsier hade högre 

smärtskattning och värsta bröstsmärtor före operation. Smärtan påverkade framförallt armen i ett 

högre stadium av sjukdomen och var mer benägna att rapportera smärta och svullnad i sitt 

påverkade bröst före kirurgi (Kyranou et al., 2014;Miaskowski et al., 2014). Smärta och andra 
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symtom för kvinnor indikerade problem med symtomkontroll. Kvinnorna uttryckte att de 

upplevde betydande smärta i vissa delar av kroppen. Dessutom rapporterade deltagarna andra 

symtom som brist på energi, illamående, andfåddhet (Reed et al., 2012).  

I en studie av Morris (2015) framkom att patienternas språk för att beskriva upplevelsen av 

mammografi var ofta mycket känsloladdat. Deras ordval avvek markant från ordvalen i 

patientinformationsbroschyren som delades ut inför undersökningen. Patienterna beskrev 

påverkan i brösten med ord som klämd, i hoptryckt, pressas, mosas och krossas. Dessa termer 

betonade den fysiska skadan av förfarandet, medan processen angavs i termer av fruktansvärt, 

olidligt, en chock, ångest, tungt, tortyr och kränkande. Kvinnorna i denna studie upplevde smärta 

och biverkningar av strålning, kirurgi och hormonbehandling ända upp till fyra år efter diagnos. 

Kvinnorna uppgav även att de under läkningstiden efter operationer hade besvär av smärtor och 

begränsad rörelseförmåga, men att smärtan var vad de hade förväntat sig. Vissa patienter vände 

sig till traditionell kinesisk medicin för lindring eller accepterade tanken av att leva med den 

fysiska ohälsan. En av sexton kvinnor, som besökt läkare för smärtlindring, uppgav att hennes 

fysiska lidande lindrats. Sex av dessa ansåg sig ha normala smärtor, trots att deras smärta 

kvarstod. Patienter med etniska och kulturella bakgrunder letade ofta efter svar från sin läkare för 

att hantera den fysiska ohälsan medan de andra patienter var mindre benägna att få sina frågor 

lösta och de var också mer benägna att ifrågasätta sina läkare och be om remisser när deras 

problem inte löstes. Det fysiska lidandet innebar emotionell oro eftersom de ständigt blev påminda 

om sin ökade risk att drabbas av återfall av bröstcancer eller av andra cancerformer.  En patient 

uttrycker sig… ”I get paranoid over even little things. Recently, I blew my nose, and noticed blood 

in my snot, I froze…I am very frightened. Can't sleep. Can't eat. Very scared. Scared that 

something will happen, like cancer might come back, or spread over other parts of the body…” 

(Wang et al., 2011, p.386). Det vanligaste och mest påfrestande symtomet var smärta, följt av 

andnöd, uppkördhet, svårigheter att svälja, sömnsvårigheter och brist på energi. Symtom som 

diarré, sexuella problem, muntorrhet och munsår ansågs mindre förekommande eller påfrestande. 

Trötthet och depression rapporterats vara förknippade med smärta (Lambert & Lambert, 

2011;Denieffe, Cowman & Martina, 2013). 

Denna studie visade att kvinnorna upplevde att smärtan till följd av bröstcancer hindrade dem 

både i arbetslivet, vid fysiska aktiviteter och i det sociala livet. Den påverkade också sömnkvalitén.  

Kvinnorna hade förväntat sig en viss grad av smärta efter operationen, men ingen av dem hade 

förväntat sig att smärtan skulle kvarstå i flera år. De kände sig oroade när smärtan kom utan 
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någon varning eller provokation. Smärtan beskrevs som envis, stickande och värkande. Flera av 

dessa ord brukar användas vid beskrivning av akut smärta. Kvinnorna använde sig av olika 

strategier för att ta itu med smärtan och uttryckte en önskan att leva ett så normalt liv som möjligt. 

Många av dem hade upplevt olika smärtproblem (migrän, trauma) före bröstcancern. De tog 

ansvar för sin egen smärtlindring och sade sig ha en hög aktivitetsnivå trots smärtan. Det fanns en 

okunskap om risken att akut smärta kan utvecklas till kronisk smärta, som ofta är en blandning av 

nociceptiv och neuropatiska stimuli. Olika reflektioner i samband med oväntad utveckling av 

långvarig smärta framkom i studien och ett mönster i inställningen till framtiden var att de var 

tvungna att acceptera att leva med smärta… ”I suppose that this is how I have to live…” (Hovind, 

Breda & Dihle, 2012, p.1049; Hellerstedt-Börjesson et al., 2015)). 

Påverkan på social hälsa 

Även i en svensk studie av Hellerstedt-Börjesson et al. (2015) framkom det att smärtan hade en stor 

inverkan på det dagliga livet. Men här upplevde kvinnorna allvarliga sociala förändringar vad 

gällde deras liv före och efter behandlingen. Smärtan som kvinnorna upplevde väckte känslor som 

stor rädsla, förtvivlan och oro över att vara allvarligt sjuk. Deras koncentration riktades inåt med 

följd att de blev isolerade och tillbakadragna. Förändringarna löpte över hela spektrumet från 

deltagande i aktiviteter och sällskapsliv till kontakt med vänner och familjemedlemmar. Fler 

studier visar på upplevda förändringar i dagliga aktiviteter. Många kvinnor upplevde 

känslomässiga påfrestningar i samband med frekventa medicinska möten och störningar i den 

dagliga verksamheten. Kvinnorna beskrev sociala begränsningar på grund av cancerrelaterade 

problem. Kvinnorna behövde stöd och motivation dels från sina partners, dels från sina egna 

föreställningar om t.ex. moderskap, hushållsarbete och socioekonomiska förhållanden (Mosher et 

al., 2015; Mackenzie, 2015).  Kvinnorna hade upplevt ihållande smärta efter bröstcancerbehandling 

och fortsatte att ha smärta vid tidpunkten för undersökningen. Kvinnorna rapporterade även att 

deras smärta stört allvarligt deras dagliga aktiviteter. Det vanligast rapporterade området i 

kroppen var smärta i bröstet, följt av armhålan, arm, axel, fingrar/fot och halsen. Kvinnorna med 

smärta som arbetade deltid rapporterade även minskning av arbetstiden på grund av smärta 

(Bredal et al., 2014). Armsmärtor och svullnader till följd av kemoterapin innebar stora hinder i 

den dagliga funktionen (Curtis et al., 2014). 

Diskussion  

Resultatdiskussion 
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Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienternas upplevelse av smärta och lidande 

till följd av bröstcancer. Resultatet visade sig i fyra kategorier som beskriver om upplevelsen om 

att uppleva smärta och lidande till följd av bröstcancer. Kategorierna var; Existentiell kris att 

drabbas av bröstcancer, påverkan på psykisk hälsa, påverkan på fysisk hälsa och påverkan på 

social hälsa. 

 

Resultatets tema ”existentiell påverkan” visade att, att drabbas av bröstcancer upplevdes påverka 

den psykiska, fysiska hälsan, sociala relationer, och även den existentiella dimensionen. Kvinnorna 

upplevde ofta rädsla att de skulle dö och tog hjälp från den existentiella krisen i form av bön, 

andlighet eller tro för att bearbeta smärtan. Kvinnorna var mer medvetna om andligheten och 

ifrågasatte vad livet handlar om, hur saker händer, deras framtid och syfte. I Travelbees 

omvårdnadsteori är det sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten att finna mening i upplevelsen 

av sjukdom och lidande (Kirkevold, 1994,s.103-118). Det kanske underlättar om sjuksköterskan 

kommunicerar med patienten om livets mening och ge patienten hopp. Denna slutsats styrks av 

Travelbee som menar att kommunikation är strikt nödvändigt för god omvårdnad. Sjuksköterskan 

ska använda sig av terapeutiskt förhållande för att förmedla tankar, behov och känslor. Travelbee 

beskriver vidare att när en interaktion skapas får sjuksköterskan en förförståelse för patientens 

behov och erfarenheter. Sjuksköterskan ska även hjälpa patienten att bibehålla hopp och undvika 

hopplöshet (Kirkevold, 1994,ss.103-118). Detta styrks även i studien av Yang, Staps, Hjmans (2010) 

som kom fram till att cancer ofta kan skapa en existentiell kris med tankar om liv och död. Här är 

det viktigt att ha mod att konfrontera patientens tankar. Ett samtal med en sjuksköterska kan vara 

till hjälp för patienten för att lindra den existentiella rädslan och förtvivlan. Går t.o.m. så långt att 

de menar att patienten därigenom kommer att acceptera livet som det är inklusive dess ändlighet. 

Den andliga dimensionen av lidande är relaterad till uppgiften att finna mening (Coroiu et al., 

2015). 

Det framkom även i resultatet att smärtan påverkade psykisk hälsa som depression, chock, sorg, 

skuldkänslor inklusive ångest, panik, sårbarhet, rädsla och oro. Kvinnorna upplevde känslor som 

oro och ångest inför mammografiscreening, ta emot en cancerdiagnos, behandlas för cancer, eller 

oroande att cancern återkommer. Studien av Suwankhong & Liamputtong (2015) fann att kvinnor 

som får diagnosen bröstcancer ofta är känsliga för många känslomässiga störningar, inklusive 

ångest, depression, självmordstankar och rädsla för att dö. Dessa psykiska symtom kan vara 

viktigt för sjuksköterskan i mötet med patienten för att se patienten som helhet med både 
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psykiska, fysiska, andliga och sociala dimensionen. Denna slutsats styrks av 

omvårdnadsteoretikern Travelbee som menar att sjuksköterskan skall kunna bedöma flera 

dimensioner av lidande. Här bör både fysisk och psykisk ohälsa, samt känslomässiga svårigheter 

tas i beaktande (Kirkevold, 1994,ss.103-118). Upplevelse av kontroll över sin kropp och olika 

aspekter av sitt liv kan sägas vara en betydande psykisk dimension av livet (Coroiu et al., 2015). 

Det framkom även i resultatet att kemoterapi upplevdes som den värsta behandlingen.  

Suwankhong & Liamputtong (2015) fann att långa och ofta traumatiska processer av 

bröstcancerbehandlingar har påverkat känslomässiga och fysiska välbefinnande av många 

kvinnor. Perreault & Bourbonnais (2005) beskriver att vid behandlingar som riktar in sig på 

behandling av symtom kan sjuksköterskan ge förslag till strategier som kan lindra symtomen. 

Sjuksköterskan har även ett stort ansvar att dokumentera och utvärdera patienternas symtom 

(Strang, 2007,s.286). Vidare beskriver Perreault & Bourbonnais (2005) att med avseende på den 

psykiska dimensionen ska sjuksköterskor fokusera på ångest i samband med diagnos, återfall, 

vändpunkt i sjukdomen.  

En annan faktor som framkom i studiernas resultat var att smärtan orsakade fysiska faktorer som 

trötthet, sömnstörningar, förstoppning, energilöshet, andfåddhet och viktminskning/ökning. Dessa 

faktorer kunde även öka smärtintensiteten och medförde bland annat illamående och kräkningar. 

Norrbrink & Lundeberg (2012, s.11) beskriver att den fysiska smärtan oftast leder till sociala, 

emotionella och även existentiella faktorer. Sjuksköterskan skulle i detta fall vara en viktig person 

för patienten för att främja den fysiska hälsan. Studien av Brem & Kumar (2011) beskriver att en av 

sjuksköterskans funktioner är att identifiera, lindra och förhindra symtom resulterande från 

cancerbehandlingar. Sjuksköterskor spelar en central roll i bedömning och hantering av patientens 

symtom. Travelbee beskriver att en sjuksköterskas arbete syftar inte bara till att lindra den fysiska 

smärtan utan hon ska i princip vårda hela människan (Kirkevold, 1994,ss.103-118). Coroiu et al. 

(2015) menar att fysiskt lidande uppstår ofta på grund av den fysiska förödelsen av sjukdomen 

som kan leda till svår smärta samt från behandlingar för cancer.  

 

Litteraturöversiktens resultat visade att kvinnorna upplevde uteblivet stöd från sina partner och 

hade svårigheter för att klara av dagliga aktiviteter. Detta resultat kan jämföras med en studie av 

Suwankhong & Liamputtong (2015) som fann att kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever 

många förändringar i deras liv och möter många traumatiska upplevelser. De har att ta itu med 

den traumatiska fysiska och psykiska upplevelser av diagnos av bröstcancer och behandling, 
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vilket stör deras vardag och ofta leder till en dålig livskvalitet (Suwankhong & Liamputtong 

(2015). Perreault & Bourbonnais (2005) beskriver att stöd är avgörande för att klara av förluster. 

För att minska kvinnornas upplevelse av uteblivet socialt stöd beskriver Oware-Gyekye (2008) att 

sjuksköterskan bör vara stödjande och hjälpa patienten att hantera sin sjukdom. Noggrann 

observation av patienten ger ofta ledtrådar till intensitet av smärta. Å andra sidan i studien av 

Suwankhong & Liamputtong (2015) framkom att mest stöd kom från familjemedlemmar och 

släktingar. Religion var också en form av socialt stöd för kvinnorna. SBU (2014) betonar värdet av 

psykosocialt stöd till cancerpatienter. Här avses stöd av yrkeskategorier som sjuksköterskor m.fl. 

som framförallt ska tillhandhålla patienten information och emotionellt stöd, men arbetet 

kännetecknas av att man ser individen i sin sociala koherens och kan då även innebära stöttning i 

sociala frågor. Resultatet visade även att smärtan påverkade framförallt det sociala livet hos 

kvinnorna. Deras livsstil förändrades på grund av fysiska, emotionella eller ekonomiska 

förändringar.  Många av de upplevde att de kändes sig isolerade och ensamma på grund av 

smärtan. De upplevde att de långsamt drog sig ur nära familj och vänner. Ett lidande återspeglas 

ofta i den sociala dimensionen genom tillbakadragande från arbete, sociala aktiviteter och en roll i 

familjen (Coroiu et al., 2015). Oware-Gyekye (2008) menar att patienten kan återfå viss kontroll 

över deras dagliga aktiviteter. Sjuksköterskan kan tillåta dem att utöva bättre kontroll över sina 

dagliga aktiviteter. En plan för vård och dagliga rutiner kan genomföras för att minska ångest och 

frustration. 

 

Slutligen visade resultatet av litteraturöversikten att den psykologiska, fysiologiska, 

känslomässiga och andliga tolkningen av smärtupplevelsen delvis kunde vara kulturellt betingat.  

Detta styrks i studien av Cleland, Palmer & Venzke (2005) som fann att många etniska grupper 

består av var och en av olika uppfattningar, värderingar och seder och det är viktigt att inse hur 

olika kulturer kan påverka smärtupplevelsen annorlunda. Det är även viktigt att vara väl 

medveten om dessa individuella skillnader och att en patients respons på smärta beror på faktorer 

som fysiologi, personlighet, upplevelser. Etnicitet är nödvändig för att utveckla terapeutisk 

relation, lämpliga strategier för hantering och optimala behandling. Etniska grupper uttrycker 

intensitet eller frekvens av smärta på olika sätt. Det framkom ytterligare i resultatet att kultur och 

etnicitet hade en stor påverkan på patientens tolkning av smärta och smärtupplevelse. Studien av 

Oware-Gyekye (2008) fann att ett flertal faktorer påverkar smärtupplevelsen och alltså måste 

sjuksköterskan beakta alla faktorer som påverkar patienten och att exakt bedöma patientens 
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smärta och välja lämpliga smärtterapier (Oware-Gyekye, 2008). Pankulam (2011) beskriver att 

sjuksköterskor ska ge holistisk vård vilket bland annat innefattar fysiska, känslomässiga, 

psykosociala och andliga vård till både patient och närstående. 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes för att få en samlad och djupgående förståelse av artiklarnas resultat 

då det gäller kvinnornas upplevelse av smärta och lidande till följd av bröstcancer. Flertal faktorer 

bidrog till det begränsade resultatet bland annat urvalet av artiklarna, de sökord som valdes och 

hur databaserna användes. En fördel med arbetet var att det endast var avsedd att finna artiklar 

som berörde kvinnor med upplevelse av smärta och lidande nämligen för att bröstcancer är 

väldigt ovanlig bland män.  

 

Resultatet bygger på totalt av tjugofyra artiklar. Flera av dessa artiklar var prospektiva studier och 

de valdes att inkluderas för att de besvarade syftet. En annan anledning till att de ändå valdes var 

bristen på att finna bra artiklar som besvarade syftet och dels för att informationen var relevant för 

litteraturöversikten.  En av nackdelarna med denna litteraturöversikt har varit att just hitta artiklar 

med utgångspunkt på lidande, psykisk, fysisk och social smärta i samma artiklar eftersom att 

smärta är ett mångdimensionellt begrepp med många innebörder. Denna slutsats påpekas i 

studien av Cleland, Palmer & Venzke (2005) som beskriver att smärta är ett komplex 

flerdimensionell upplevelse som omfattas av både sensoriska och känslomässiga komponenter. I 

denna litteraturöversikt har begreppet smärta kommit att bli en väldigt stor definition.  

 

Sökordet ”pain” gav omfattande träffar men det var en generaliserande term. Sökningen skulle 

kanske ha underlättas om begreppet smärta begränsats till en typ av smärta eftersom det finns 

många olika typer av smärta som påverkar det dagliga livet och lidande.  Dock gav de sökorden 

som användes omfattande sökträffar och det fanns mycket information att söka inom ämnet för 

patienternas upplevelse vilket var en styrka i arbetet. För enstaka artiklar var det svårt att få fram 

eller förstå resultatet vilket var de kvantitativa artiklarna. Hos de kvantitativa artiklarna fanns det 

svårigheter att just lyfta fram patienternas upplevelse av smärta och lidande eftersom kvantitativa 

studier handlar om att mäta siffror och objektifiera exempelvis händelser och dessutom fanns det 

ofta mindre detaljerade fakta i resultatet.  Styrkan med litteraturöversikten var dock att artiklarna 

var sökta utifrån uppsatsens syfte. Majoriteten av artiklarna hade hög och medelgod kvalité och de 

hade också olika brister men valdes att tas med ändå eftersom de besvarade syftet. 
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Exklusionskriterierna var även en styrka i uppsatsen därför att det förenklade sökningarna på 

artiklarna att få en mer grundlig, gediget och pålitligt resultat från forskningen.  

 

De valda artiklarna var studier gjorda i olika länder och det var tydligt genom att läsa artiklarna, 

se skillnader ur ett västerländskt perspektiv. Därför att studierna som var gjorda i Sverige, USA, 

Norge, Polen, Irland och Australien skiljde sig mycket från studierna som var gjorda i Thailand, 

Bahrain, Malaysia, Libanon eller Iran då sjukvården varierade och var omväxlande på grund av 

kulturella skillnader och att alla inte hade samma förutsättningar i sjukvården. Då forskarna i 

studierna fokuserade på kvinnornas upplevelse av smärta och lidande påverkade det å andra 

sidan inte litteraturöversiktens resultat. 

 

 I litteraturöversikten har både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats för att 

sammanställa resultatet. Vid en litteraturöversikt kan både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

användas (Friberg, 2006 s.126).  Men i själva verket skulle det vara lämpligare att enbart använda 

kvalitativ forskning därför att det tydlig åskådliggör patienternas upplevelse kring ett 

problemområde genom semistrukturerad intervju. Det tar upp den subjektiva delen av 

upplevelser och hur smärtan skiljer sig mellan olika individer samt att alla individer har olika syn 

på upplevelser och erfarenhet av symtom. Kvalitativa studierna skulle även ge bredare resultat av 

patienternas upplevelse och ytterligare forskning behövs i praktiken av kvalitativt forskning för 

patienter med cancer för att lyfta fram patienternas upplevelser av smärta och lidande. 

 

Analysprocessen var noggrant genomförd och för att undvika feltolkningar av artiklarna lästes 

artiklarna enskilt och därigenom tillsammans. Eftersom analysprocessen var systematisk medförde 

det inga svårigheter med att översätta. Eftersom att artiklarna var skrivna på engelska kunde det 

finnas risk för feltolkning i samband med översättningen. Att utgå från syftet har hjälpt att 

underlätta arbetets gång och genom att fokusera på det valda området. Även inklusions och 

exklusionskriterier etablerades för att redovisa en betydelsefullt och adekvat forskning som möjlig 

och artiklar som var skrivna på annat språk än engelska exkluderades på grund av att det engelska 

språket skulle ge en mer utvidgad sökning. För att begränsa antalet sökträffar valdes artiklar 

publicerade från 2010 för att få nyare forskning kring problemformuleringen. Litteraturöversiktens 

syfte, sökprocess, metod, datainsamling, urval och analys har beskrivits på ett tydligt sätt och 

uppfyller kriterierna för vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades även för att se om de var 
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vetenskapliga, ” Peer review” det vill säga om de var godkända innan publicering och hade en 

vetenskaplig tidskrift. I databasen PubMed fanns det däremot svårigheter att finna artiklar med 

utgångspunkt på litteraturöversiktens syfte på grund av detta prövades andra databaser som 

SveMed och Ulrich för att finna artiklar som besvarade syftet men det gav inte sökträffar. 

 

Beträffande de etiska överväganden hade de artiklarna som inkluderats tillstånd av den etiska 

kommitteen medan några av dem hade godkänts av universitet där artiklarna var utförda eller 

skrivna och en artikel var godkänd av den iranska cancer fonden. Artiklarna var även godkända 

av olika experter eller styrelser. I alla artiklarna har forskarna beskrivit hur deltagarna 

informerades det vill säga om det var muntligt eller skriftligt och om de frivillig ville delta i 

studien och deltagarna hade lov att dra sig ur när som helst. 

 

Slutsats  

Sjuksköterskor spelar en viktig stödfunktion för människor med bröstcancer och deras närstående. 

Sjuksköterskan bör, för att kunna ge stöd åt de cancerdrabbade och för att kunna arbeta för att 

minska smärta eller andra dimensioner av lidande, ha förmåga att bedöma olika dimensioner av 

lidande. Alla kvinnor som får diagnosen bröstcancer bör få tillgång till det stöd som sjuksköterskor 

på en onkologklinik kan ge. Sjuksköterskan kan lyssna till patientens oro och existentiella kris 

samt bedöma individuella behov av psykologkontakt eller andra stödjande åtgärder och tjänster. 

Sjuksköterskor bör även ge patientutbildning och närståendeutbildning samt erbjuda stöd i att 

hantera livet med cancer. Andra omvårdnadsinsatser kan inkludera att lyssna på patientens 

livshistorier, stödja personliga relationer och andliga resurser samt hjälpa patienten att finna 

mening i lidandet.  
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Översikt av litteratutsökningar, gjord 2015-12-25 till 2016 -02-13 

 

Databas Sökord Avgränsning Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl (Social OR physical OR existential OR mental) and 

(pain or suffering) And breast neoplasms 

2010, Abstract 

available 

132 132 33 16 6 Valda 

PubMed social OR physical OR existential OR mental And 

pain or suffering And breast neoplasms 

5 years, 

Abstract 

available 

131 131 32 16 2 Valda 

PubMed Pain OR Suffering And breast neoplasms And 

experience 

5 years, 

Abstract 

available 

260 260 65 32 3 Valda 

PSYcinfo  

("breast neoplasms" OR "breast cancer" OR 

"cancer mammae") AND (suffering AND pain) 

And (Suffering or pain) 

 

2010 13 13 3 3 3 valda 

Cinahl breast neoplasms OR breast cancer OR cancer 

mammae And pain or suffering And experience 

2010, Abstract 

available 

92 92 23 11 2 Valda 

Cinahl  

(“breast neoplasms” OR “breast cancer” OR 

“cancer mammae”) And (pain OR suffering) And  

(social) OR physical OR existential OR mental) 

2010, Abstract 

available 

141 141 35 17 4 Valda 

Cinahl pain or suffering and (“breast neoplasms” OR 

“breast cancer” OR “cancer mammae”) and 

experience 

2010, Abstract 

available 

84 84 21 10 4Valda 

 

          Urval 1= Lästa Titlar, Urval 2=Lästa abstrakt  Urval 3= Lästa hela artiklar Urval 4= Antal inkluderade artiklar till resultatet 
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Översikt av inkluderade artiklar. 

 

Författare  
Årtal  
Land  

Studiens syfte  
 

Typ av studie Deltagare/bortfall Metod Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentarer 
Gällande kvalitet 

Curtis et al.(2014). 
Irland 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
upplevelsen av smärta 
hos irländska kvinnor 
med bröstcancer 

kvalitativ 30 kvinnor Dagböcker från analyserades 
med hjälp av tematiska mall 
analys. 

 

Efter inledande diagnos av 
bröstcancer, såg kvinnorna det 
antingen som ett hot eller en 
utmaning. Efter diagnos. 
Kvinnorna beskrev 
copingstrategier och sociala 
interaktioner som både ökat 
och smärta deras stress. 

Hög 

Mosher et al. 2015). 
  USA 

Målet med denna 
studie var att 
identifiera smärta 
bland kvinnor med 
bröstcancer med en 
betoning på deras 
erfarenheter av fysisk, 
emotionell, sociala 
begränsningar, och 
existentiella frågor 

Kvalitativ Av de 101 patienter som var 
berättigade till denna 
studie, 98 samtyckt att 
delta. 

analyserade essäer av 
kvinnor som  
instruerades att skriva sina 
innersta tankar och känslor 
om sin sjukdom i samband 
med ett hem-baserade 
uttrycks skriv studie 

Resultat understryker den 
skadliga effekterna av 
sjukdomen och dess 
behandling på fysiska, 
emotionell och social välfärd, 
och ger ny information om 
kvinnors dagliga erfarenheter 
med bröstcancer 

 

Hög 

Blow et al, (2011).  
USA 

Syftet med denna 
studie 
var att utveckla en 
förståelse av smärta 
hos kvinnor med 
bröstcancer 

Kvalitativ 30 kvinnor deltog I studien Dataanalyserades genom att 
först läsa en intervju i detalj 
tillsammans sedan delade 
resten av intervjuer bland 
medlemmarna i teamet. 
Deltagarna informerades av 
flera analysmetoder.  

Alla kvinnorna i studien 
rapporterade en inledande 
kamp 
kännetecknas av starka 
känslor, osäkerhet, förvirring, 
och tankar om livets mening 

Hög 



 

 

 
 

Vahdaninia, Omidvari 
& Montazeri (2009) 
Iran 

Detta studien syftade 
till att undersöka 
lidande hos patienter 
med bröstcancer efter 
avslutat bröst 
cancerbehandlingar 
och bestämma dess 
tillhörande faktorer. 

Kvantitativ Sammanlagt fanns det 332 
nya misstänkta 
bröstcancerpatienter. 
Sexton fall vägrade att bli 
intervjuad medan de 
återstående 316 kvinnor 
överens om att delta i 
studien. 

 
 
 

Intervju. 
Data analyserades med hjälp 
av statistiska paket för social 
vetenskap. Den logistiska 
binära regressionsanalysen 
genomfördes för att 
undersöka prediktiva 
effekterna av den 
demografiska, kliniska och 
symptom variabler på att 
utveckla ångest och 
depression vid 3 och 18 
månaders uppföljning 

 

Resultaten visade att det fanns 
starka samband mellan 
trötthet, smärta, ångest och 
depression.  

 

Hög 

Calhoun et al. (2015). 
USA 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka sambandet 
hos både depressiva 
symtom och 
självskattad hälsa 
blandbröstcanceröverl
evande. 

 

Kvantitativ 761 Data analyserades statistisk 
från en enkätbaserad studie 

 

Resultatet visade att det inte 
fanns statistiskt signifikanta 
skillnader avseende på ålder, 
utbildning, tidigare 
kemoterapi, antal kroniska 
sjukdomar, förekomst av 
smärta, och år sedan bröst 
cancerdiagnos hos deltagarna 

 

Hög 

Budhrani (2013) 
USA 

Målen för denna 
studie var utforska om 
det finns kulturella 
skillnader i hur 
patienter uttrycker 
och ser på smärta. 
 

Kvantitativ 457 deltagare Tvärsnittsforskningsdesign 
användes för att utföra en 
analys av data. Data 
samlades medföljande ålder, 
ras/etnicitet, religion, högsta 
utbildningsnivå klar, 
civilstånd, sysselsättning 
status och inkomst. 

Två vanliga fysiska symptom 
upplevdes av kvinnorna 
omfatta smärta och trötthet 

Medel 

 



 

 

 
 

Jassim & 
Whitford(2014) 
Bahrain  

Syfte var att utforska 
erfarenheter av bahrainska 
kvinnor som överlevt 
bröstcancer och deras 
uppfattning av livskvalitet 
efter diagnos. 

Kvalitativ Urval av 12 
bahrainska kvinnor 
med bröstcancer 
genomfördes. 

Analysen identifierades 
genom tematisk analys av 
intervjutranskript med hjälp 
av en konstant 
Jämförande metod. 

De två vanligaste orsakerna till 
sjukdomen som nämns i denna studie 
var att avundas och psykiskt lidande. 

Medel 

Chachaj et al. 
(2009)  
Polen 

Syftet med studien var att 
identifiera faktorer som är 
förknippade med sämre 
fysisk och emotionell 
funktion hos kvinnor med 
bröstcancer med övre 
extremiteterna lymfödem. 

Kvantitativ Sammantaget 
gruppen med övre 
extremiteterna 
lymfödem bestod av 
117 kvinnor och 
gruppen utan denna 
komplikation bestod 
av 211 kvinnor. 

Analyserat frågorna 
fokuserade enbart på 
arm- och bröst symptom 

Resultatet visade att övre 
extremiteterna lymfödem är en viktig 
orsak till både fysisk och psykologisk 
morbiditet i bröstcancer överlevande. 

Hög 

Dupont, Bower, 
Stanton & Gans, 
2013). 
USA 

Syftet med studien var att 
undersöka påträngande 
tankar som en prediktor för 
kvardröjande symtom hos 
bröstcanceröverlevande 
efter behandling 

 

Kvantitativ Totalt 558 kvinnor 
besvarat enkäter 
inom 4 veckor 
efterbehandling 

Kvinnor avslutade 
psykosociala frågeformulär 
inom 4 veckor efter 
behandling och åter 2, 6 och 
12 månader senare. De 
undersöktes tankar om 
cancer vid baslinjen 
bedömning som prediktor 
av trötthet, sömn problem, 
smärta, bröstcancer 
specifika symptom, 
depressiva symtom, negativ 
inverkan, och kvalitet liv 
med hjälp av tillväxtkurvan 
modellering, styrning för 
studerandevillkoret och 
andra variablerna 

 

Resultat visade att påträngande tankar 
förknippades med högre nivåer av alla 
symptom vid baslinjen. Påträngande 
tankar påverkade också banan för 
smärta, depressiva symtom, negativ 
inverkan, och fysisk funktion över 
tiden. 

 

Hög 



 

 

 
 

Stark, Toftehagen, 
Visovsky & 
McMillan(2012) 
USA 

Syftet med denna studie var 
att beskriva symtom hos 
patienter med bröstcancer 
och smärta 

Kvantitativ Urvalet bestod av 
393 polikliniska 
patienter 

Demografiska data 
analyserades med 
användning av beskrivande 
statistik. 
Forskningen syftar 
analyserades med hjälp av 
medel, 
SDS, frekvenser och 
procentsatser. Endast 
patienter som 
godkände ett visst symptom 
(t.ex. trötthet eller andnöd 
av andedräkt) inkluderades 
i analysen av det specifika 
symptom. 

Deltagarna i studien rapporterade 
betydande symptom 
nöd. Med 100 % av de patienter som 
rapporterade nöd från smärta och 
91,3% med nöd av brist på energi, 
oroande och förstoppning också 
noterades som störande. Upplevelsen 
av kontinuerliga symptom nöd har 
visats att utarma den positiva attityd 
som är nödvändig 
att bekämpa ångest och depression 
bland cancer 
patients. 

Hög 

Kyranou et al; 
(2014).  
USA 

Syftet med denna studie var 
att utvärdera för skillnader i 
smärta ångest, depression 
och livskvalitet hos kvinnor 
som gjorde och inte 
rapporterade förekomsten 
av 
Bröstsmärtor före 
bröstcanceroperation. 

Kvantitativ Totalt 390 kvinnor 
deltog i studien 

Beskrivande statistik 
användes för att beskriva 
den demografiska och 
kliniska egenskaper hos de 
patienterna. 

Kvinnor med preoperativ bröstsmärtor 
(28 %) var betydligt yngre, hade en 
lägre funktionell status poäng, var mer 
benägna att vara icke-vit och har gått 
igenom klimakteriet. Över 37 % av 
provet rapporterade kliniskt 
meningsfulla nivåer av depressiva 
symtom. Nästan 70 % av patienterna 
rapporterade kliniskt betydelsefulla 
nivåer av ångest. Patienter med 
preoperativ bröstsmärtor rapporterade 
signifikant högre depressionspoäng och 
betydligt lägre fysiska välbefinnande 
poäng. Ingen mellan grupp skillnader 
hittades för patienternas betyg av 
staten och drag ångest eller totala 
livskvalitets poäng. 

Hög 

(Reed et al., 
2012). 
 Storbritannien  

För att utforska livskvalitet 
och erfarenhet av vård och 
stödbehov hos kvinnor lever 
med metastaserad 
bröstcancer. 

Kvantitativ 235 kvinnor med 
bröstcancer 

Analyser genomfördes för 
att bedöma hur själv 
rapporterade 
Livskvalitet och erfarenhet 
av vård varierade beroende 
på antalet av i förväg 
specificerad demografisk 
och kliniska egenskaper. 

Symtom börda var en betydande 
problem, med över en tredjedel av 
kvinnorna (34 %) rapporterar höga 
nivåer av smärta och 
andra okontrollerade symtom 

Hög 

Morris (2015) 
Storbritannien   

Syfte var att beskriva om 
kvinnors berättelser av 

Kvalitativ 85 deltagande  Intervjuer arrangerades 
med två vårdpersonal på ett 

Resultatet visade stor erfarenhet och 
reaktion på smärta hos patienterna och 

Hög 



 

 

 
 

upplevt smärta i 
mammografi och deras 
reaktion på det. 

 

diagnostiskt centrum och en 
patient förespråkare. 
Intervjuer digitalt inspelad, 
under förutsättning att 
deltagaren 
samtycke, och transkriberas 
ordagrant. Dataanalys 
följt standard kvalitativa 
metoder 

patienternas kände skyldighet att 
tolerera smärta 

 

Wang et al., 
(2011)  
USA 

Studien syftar till att förstå 
hur kinesisk-amerikansk 
Bröstcancer överlevande 
erfarenhet och hantera 
fysisk ohälsa i förhållande till 
icke-spansktalande. 

Kvalitativ 71 kvinnor deltog i 
studien 

Dataanalys följde 
etablerade kvalitativa 
metoder för innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde smärta och 
biverkningar av strålning, kirurgi och 
hormonbehandling. fysisk distress 
Därefter orsakade emotionella oro 
återfall eller metastaser 

Hög 

Abu-Saad Huijer, 
Abboud & Doumit 
(2013). 
Libanon 

Syftet med denna studie var 
att fastställa förekomsten av 
symtom och effektiviteten 
för vård som rapporterats av 
patienter. 

Kvantitativ Totalt 200 
cancerpatienter 
deltog i studien. 

Datainsamlingen startades 
efter att ha fått 
godkännande. Två utbildade 
intervjuare och 
forskarassistent var 
ansvariga för att säkra 
informerat samtycke och 
för att genomföra 
intervjuerna. Data samlades 
in under ett års period. 
 

Det vanligaste symtomet var bristen på 
energi. Illamående och smärta var 
symptomen mest behandlas 

Hög 

Hovind, Bredal & 
Dihle (2012) 
Norge 

Syftet är att beskriva hur 
kvinnor upplever smärta och 
smärtbehandling efter 
bröstcanceroperation och 
att identifiera områden med 
smärtlindring som de tror 
skulle kunna förbättras. 

Kvalitativ Det slutgiltiga 
urvalet bestod av 
åtta kvinnor med en 
genomsnittlig 
55 år 

Intervjuerna bandades, 
transkriberades och 
analyserades enligt 
kvalitativ innehållsanalys 

Deltagarna hade förväntat smärta i 
akut postoperativa perioden, men 
hade inte förväntat att smärta skulle 
kvarstå. Ingen av kvinnorna hade fått 
information om smärta. De tog några 
smärtstillande medel och var allmänt 
skeptisk om medicinering, främst på 
grund av tidigare reaktioner på 
läkemedel. De fick inga förklaringar 
eller hjälp med kronisk smärta 

Hög 



 

 

 
 

Hellerstedt-
Börjesson et al. 
(2015). 
Sverige 

Syftet var att beskriva den 
uppfattade effekten av 
adjuvant kemoterapi-
inducerad smärta på det 
dagliga livet för kvinnor med 
nyligen diagnosen 
bröstcancer med hjälp av 
triangulering. 

Kvalitativ Femtiosju kvinnor 
deltog i studien 

kvalitativ 
tematiska stegvis analys av 
intervjuerna genomfördes 

Kemoterapi-inducerad smärta hade en 
stor inverkan på det dagliga livet. tio 
kvinnor 
rapporterade värsta tänkbara smärta, 
med visuell analog skala 8 till 10 

Hög 

Mackenzie (2015).  
Australia  

undersöka kvinnors 
upplevelser och hinder för 
fysisk aktivitet deltagande 
efter diagnosen bröstcancer  

Kvalitativ 36 australiska 
kvinnor med 
bröstcancer 

Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Resultatet visade att sociala, 
strukturella och individuella 
förutsättningar och begränsningar för 
kvinnors deltagande i fysisk aktivitet 
ingår i parrelationer stöd och dagliga 
hushållet. 

 

Hög 

Denieffe, 
Cowman & 
Martina(2013) 
Irland 

För att undersöka de 
förbehandlings symptom och 
symptomkluster 
att kvinnor som väntar på 
bröstcanceroperation 
upplever och påverkanav 
dessa symtom på deras 
livskvalitet. 

Prospektiv 
longitudinell 
kohort design 

Det totala antalet 
deltagare 
rekryterade var 94 
kvinnor. 
 

En del av informationen 
samlades in av forskare från 
journalanteckningar med 
patientens samtycke, med 
information om cancer 
scenen är 
Insamlade efter operation. 

Deltagarna upplevde symtom före 
kirurgi, med smärta som är ett 
vanligare symptom (35 %) än trötthet 
sömnstörningar eller depression (11 
%). 

Hög 

Bredal et al.(2014) 
Norge 

Syftet var att undersöka 
psykosociala, kirurgisk och 
medicinsk 
faktorer som är förknippade 
med kronisk smärta genom 
att jämföra 
bröstcanceröverlevande 
med kronisk smärta och utan 
kronisk smärta 

Kvantitativ Av 1650 kvinnor, 
1364 var 
berättigade, och en 
enkätstudie sändes 
till dem mellan 2009 
och 2010. 

Brief Pain Inventory 
användes för att registrera 
intensiteten av smärtan 
erfarenhet och förekomsten 
av försvagande 
smärta i det dagliga livet 

 63 % av kvinnorna och 41 % 
rapporterade smärta, varav 51 % hade 
mild, 41 % måttlig, och 8 % svår 
smärta. 
Bland de kvinnor som upplevt smärta, 
33,8% rapporterade symptom och 
tecken på neuropatisk smärta. 

Hög 



 

 

 
 

Miaskowski et al., 
(2014) 
USA 

Syfte visa ihållande 
bröstsmärtor i 
patienter efter 
bröstcanceroperation och 
utvärdera förekomsten och 
egenskaper 
ihållande smärta i 
armen/axeln 

 Prospektiv, 
longitudinell 
studie 

398 kvinnor deltog i 
studien  

Patienterna rekryterades 
från Breast Care Centers 
som ligger i en omfattande 
Cancer Center, två 
offentliga sjukhus och fyra 
samhällspraxis. Patienterna 
bedömdes före och 
efter under sex månader 
efter bröstcanceroperation  

Patienterna hade värsta arm/skuldra 
smärta relativt konstant under de sex 
månaderna av studien. 

Hög 

Dodd et al.(2009). 
USA 

Syftet med denna studie var 
att jämföra kvinnor med 
bröstcancer som får 
kemoterapi med/utan 
strålbehandling och skulle 
avgöra om undergrupper av 
onkologiöppenvårds kan 
identifieras baserat på ett 
specifikt symptom kluster 
(d.v.s. smärta, trötthet, 
sömnstörningar, depression) 
 

Kvantitativ 112 kvinnor deltog i 
studien  

Data analyserades med 
hjälp av 
Beskrivande statistik och 
frekvens. 
 

Det fanns inga statistiska skillnader i 
smärta, trötthet, 
sömnstörningar, eller depression 
mellan dessa grupper 
jämförelser 

Hög 

Yusuf et al. 
(2013). 
Malaysia  

Denna studie undersöker 
erfarenheter av malaysiska 
och kinesiska kvinnor med 
bröstcancer. 

kvalitativ  Denna studie 
inkluderade 
20 malaysiska 
kvinnor med 10 
malaysiska och 10 
Kinesiska 
Deltagit i 
intervjuerna. 

För att underlätta analys av 
data, ordagranna 
transkription av ljud 
inspelade intervjuer 
framställdes genom den 
första författare 
Likheter och skillnader i 
kvinnors erfarenheter var 
identifieras genom tematisk 
analys av intervjutranskript. 
Tre teman framkom. 
Denna studie användes 
kvalitativ fenomenologi att 
vägleda 
undersökningen 
 

Studieresultaten fann att det inte fanns 
skillnader i berättelser 
erfarenheter, uppfattningar och 
föreställningar bland malajiska och 
Kinesiska kvinnor som nyligen fått 
diagnosen bröstcancer 

Låg 



 

 

 
 

Lambert & 
Lambert(2011) 
Thailand 

Syftet med denna studie var 
att undersöka symtom hos 
kvinnor med framskriden 
cancer 

Kvantitativ 240 kvinnor deltog i 
studien 

Data samlades in från 
november 2008 till april 
2009. 

Den vanligaste rapporterade cancer var 
mag-tarmcancer följt av bröstcancer 
och lung cancer. Smärta var det 
vanligaste symtomet, följt av 
uppkördhet, brist på energi, andnöd 

Hög 

 
 



 

 

Bilaga 3 

5:1 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  

 Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser  

reviderad 2014  
SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete.  

Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: ___________  

Total bedömning av studiekvalitet:  

Hög Medelhög Låg  

 
 

 
 
 

Datainsamling  

Ja  Nej  Oklart  Ej tillämpl  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  

b) Är datainsamlingen relevant?  

c) Råder datamättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen?  

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):  

4. Analys  Ja  Nej  Oklart  Ej tillämpl  

a) Är analysen tydligt beskriven?  



 

 

 

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?  

c) Råder analysmättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?  

 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

 

5. Resultat  Ja  Nej  Oklart  Ej tillämpl  

a) Är resultatet logiskt?  

b) Är resultatet begripligt?  

c) Är resultatet tydligt beskrivet?  

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

e) Genereras hypotes/teori/modell?  

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

  



 

 

 

Om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än informed consent och ethical approval om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och 

informant och hur denna skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroendeförhållanden etcetera.  

3. Datainsamling  
Fundera över:  

om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad  

om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc)  

om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod  

om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide, var utfördes intervjun, hur många 

observationer etc)  

om metoden modifierades under studiens gång (om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde)  

om insamlat datamaterial är tydliga (t ex video-eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) om det är tillämpbart att föra ett 

mättnadsresonemang, fundera på om det är rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder.  

4. Analys  
Fundera över:  

om analysprocessen är beskriven i detalj  

om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamlingen  

om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman?  

om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen  

om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen  

om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?).  

5. Resultat  
Fundera över:  

om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen  

om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är citat/dataredovisning  

om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg)  

om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamling och analys  

om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten  

i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls  

om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen om forskaren för ett resonemang kring resultatens 

överförbarhet eller andra användningsområden för resultaten.  
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Bilaga 4 

Kvalitetsbedömning av kvantitativ studie  

checklista för granskning 1 

 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja       Nej  

Vilken är studiedesignen? …………………………………………………………………….. 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja       Nej  

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Vilka är exklusionskriterierna? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Vilken urvalsmetod användes? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja       Nej  

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen – i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

………………………………………………………………………………………………….. 

C. Interventionen 

Vad innehöll interventionen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Vem genomförde interventionen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Hur ofta gavs interventionen? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Hur behandlades kontrollgruppen? 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Var reliabiliteten redovisad för? 

Ja       Nej  

Var validiteten diskuterad? 

Ja       Nej  

E. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja       Nej  

Om nej, vilka skillnader fanns? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Hur stort var bortfallet? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja       Nej  

Var den statistiska analysen lämplig? (Behöver ej besvaras i T3) 



 

 

 

Ja       Nej  

Om nej, varför inte? (Behöver ej besvaras i T3) 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilka var huvudresultaten? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

Erhölls signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp? 

Ja       Nej  

Om ja, vilka variabler? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

Vilka slutsatser drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till populationen? 

Ja       Nej  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 



 

 

 

Ja       Nej  

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? 

Ja       Nej  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja       Nej  

Motivera varför eller varför inte! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

Skatta studien kvalitet! 

Hög    Medel   Låg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


