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Abstract 

reast cancer is the most common form of cancer which struck women around the world. 

eywords: breast cancer, coping, experience, nursing. 

 

 

B

When a human is exposed to threat or stress, e.g. breast cancer, different coping strategies are 

used in order to cope with the situation by the afflicted person. The aim of this literature study 

was to describe how women, who suffered from breast cancer, experienced coping with their 

situation. Scientific articles were found in the databases Medline (Pub Med) and Cinahl. A 

total of 14 articles were chosen regarding to the inclusion criteria and were assessed, analyzed 

and compiled. The result of the study showed that the women coped with their situation with 

different and varied strategies. These strategies were categorised in all ready known main 

categories: problem based, emotional, meaning based and religious coping. The sub 

categories that emerged under problem based were: seek and find support, educate oneself, 

have a positive attitude and remaining strategies, under emotional; avoidance and distraction, 

live a normal life, emotionally composed activities, the use of humour, have a passive attitude, 

under meaning based; acceptance, the will to survive, lean on hope, newfound meaning and 

personal development, under religious; faith and spirituality, the relationship to God, prayer 

for strength and support and remaining categories. Altogether the result displayed a variety 

of coping strategies that were different depending on the person and the unique situation and 

it is of great importance that medical staff possesses this knowledge in order to understand 

patients different ways to cope with their illness. 
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Sammanfattning 

vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor världen över. När 

änniskan utsätts för hot och påfrestningar, som t ex vid bröstcancer, används olika 

rlita s

nad.

 
Bröstcancer är den 

m

copingstrategier av de drabbade för att hantera situationen. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever att de hanterade sin situation. 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline (Pub Med) och Cinahl. Utifrån fastställda 

inklusionskriterier valdes 14 artiklar ut, dessa värderades, analyserades och sammanställdes. 

Resultatet visade att kvinnorna hanterade sin situation med olika och varierande strategier. 

Dessa strategier kategoriserades i de kända huvudkategorierna: problembaserad, emotionell, 

meningsbaserad och religiös coping. De underkategorier som framkom under problembaserad 

var; söka och finna stöd, utbilda sig, ha en positiv attityd och övriga strategier, under 

emotionell; undvikande och distraktion, leva ett normalt liv, känslostillande aktiviteter, 

använda humor, ha en passiv attityd, under meningsbaserad; accepterande, viljan att 

överleva, fö ig på hopp, nyfunnen mening och personlig utveckling, under religiös; tro 

och andlighet, relationen till Gud, böner för styrka och stöd och övriga strategier. 

Sammantaget visade resultatet på en mångfald av copingstrategier som var olika beroende på 

individ och situation och det är av stor vikt att vårdpersonal har vetskap om detta för att kunna 

förstå patienters olika sätt att hantera sin situation. 

 
Nyckelord: bröstcancer, coping, upplevelse, omvård
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

1.1.1 Prevalens och incidens 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige och antalet fall växer 

ständigt (www.vardguiden.se). I Sverige diagnostiseras dagligen mellan 15 och 20 kvinnor 

med bröstcancer, vilket på ett år blir cirka 7000 fall (www.cancerfonden.se). Män kan också 

få bröstcancer men det är mycket ovanligt och svarar för ca 1 % av all bröstcancer 

(www.vardguiden.se). Det finns en viss ärftlighet när det gäller bröstcancer, mellan 5 och 10 

% av alla bröstcancerfall beror på ärftlighet (Socialstyrelsen, 2005). Livstidsrisken för en 

kvinna att drabbas av bröstcancer är ca 10 % om det inte föreligger några ärftliga faktorer 

(www.forskningochmedicin.se). Prognosen vid bröstcancer är förhållandevis god men ju 

tidigare sjukdomen upptäcks desto bättre prognos. Femårsöverlevnaden vid bröstcancer är ca 

86 % och tioårsöverlevnaden är ca 75 % (Socialstyrelsen, 2005). De senaste årtiondena har 

chansen att bli botad från bröstcancer ökat och det beror främst på att fler fall upptäcks 

tidigare samt på förbättrade behandlingsmetoder (www.cancerfonden.se). Även globalt är 

bröstcancer den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor, ca en miljon kvinnor i världen får 

diagnosen årligen (www.ks.se), av dessa är ungefär 160 000 kvinnor européer (Europeiska 

unionens folkhälsoportal).  

 

1.1.2 Bröstcancer som sjukdom 

Det finns olika former av bröstcancer men de vanligaste är ductal cancer, vilket betyder att 

cancern har börjat i mjölkgångarnas celler och lobulär cancer vilket innebär att cancer har 

börjat i mjölkkörtlarna. Alla former av bröstcancer kan utvecklas i olika hastighet, alltifrån 

mycket långsamt till mycket snabbt (www.cancerfonden.se). Vid bröstcancer opereras oftast 

bara tumören bort, men om den är större än tre till fyra centimeter i diameter opereras hela 

bröstet bort. Operationer av bröstcancer kombineras med cytostatika, strålbehandling och 

medicinsk behandling (www.vardguiden.se). 

 

Att som kvinna få diagnosen bröstcancer rubbar den grundläggande tilliten i tillvaron och kan 

utvecklas till en livskris vilket kan leda till sorg, apati och förvirring. Andra reaktioner som 
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kan uppstå är oro, nedstämdhet och en känsla av overklighet (www.cancerfonden.se). I en 

studie av Landmark och Wahl (2002) där 10 kvinnor nydiagnostiserade med bröstcancer 

intervjuades framkom att cancerbeskedet kom som en chock och triggade igång en stark 

känslomässig reaktion som kan ses som en traumatisk kris. Även kvinnornas förmåga att 

tackla det dagliga livet påverkades negativt. Traumatisk stress kan också utlösas av att få 

bröstcancer (Koopman et al 2001) och en känsla av att ha fått en dödsdom (Lackey, Gates, 

Brown, 2001). En studie av Lam, Fielding, Chan, Chow, Or, (2004) bekräftar att 

bröstcancerdiagnosen kom som en chock för kvinnorna, de kände sig även väldigt rädda för 

döden och för att behöva lida. Även efter behandling av sjukdomen finns rädsla och ångest 

kvar kopplad till att cancern kan komma tillbaka (Cappiello, Cunningham, Knobf, Erdos, 

2007). Andra problem som kvinnor med bröstcancer ställs inför är oro för familjen, 

bekymmer kring framtiden och hälsan (Wang, Cosby, Harris, Liu, 1999). Situationen som 

bröstcancern leder till förändrar livet och ens syn på livet och relationer samt skapar 

existentiella frågor. Kampen mellan liv och död, blandade känslor som rör mening och 

meningslöshet, en inre strid mellan att kämpa och att ge upp inför sjukdomen uppträder också 

i denna situation (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin, 2002). Då människan konfronteras 

med svåra känslor, nya uppgifter och problem som vid bröstcancer, tvingas individen att finna 

psykologiska anpassningsstrategier för att kunna hantera och bemästra både kortsiktiga och 

långsiktiga svårigheter (Rydén & Stenström 1994).  

 

1.1.3 Coping 

Begreppet coping är svårt att översätta till svenska, svenska ord som hantering eller 

bemästring används ibland som översättning men den fulla betydelsen av ordet coping täcks 

inte riktigt av dessa ord, därför används ordet coping allt oftare även i svensk litteratur. 

Lazarus och Folkmans (1984) definition av coping översatt till svenska blir ”ständigt 

föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att bemästra yttre eller inre 

krav som uppfattas som påfrestande eller överstigande personens resurser” (Hellbom, 2007, s. 

39). Hot och påfrestningar som en människa utsätts för benämns stressorer och är det som 

utlöser stressreaktioner (Lindberg & Lindberg, 1990). I den litteratur som beskriver coping 

talas det om copingstil, som innebär en generell benägenhet hos individen att hantera 

stressorer på ett visst sätt och påminner om ett karaktärs- eller personlighetsdrag som över tid 

och situation är relativt bestående. Litteraturen beskriver även copingstrategi, som är vad 

individen specifikt gör för att hantera en situation. (Hellbom, 2007) Enligt Lazarus och 
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Folkman (1984) finns det huvudsakligen två copingstrategier för att hantera situationer som 

upplevs stressande; problemorienterad och emotionellt orienterad coping. Problemorienterad 

coping omfattar aktiva och direkta strategier för att lösa problem och handskas med svåra 

situationer. Användandet av dessa strategier gör att personen i fråga förhåller sig aktiv och 

inriktad på situationen eller problemet han står inför, valet av problemorienterade strategier 

görs när personen i fråga anser sig kunna hantera situationen och det finns goda utsikter att 

lösa problemet. Att söka information, kunskap och stöd eller analysera orsakerna till ett 

problem är exempel på användandet av dessa strategier. Emotionellt orienterad coping syftar 

till att förändra upplevelsen av en situation istället för att förändra själva situationen. Denna 

typ av coping är nödvändig i situationer som inte kan förändras, strategiernas mål är att 

minska obehaget i situationen genom att dämpa känslor som uppkommit. Att medvetet 

försöka behärska sina känslor genom att distrahera sig och tänka på något annat, använda 

humor, avslappning och yoga är några exempel på emotionellt orienterad coping. En tredje 

copingstil är meningsbaserad coping. Enligt Folkman och Greer (2000) är meningsbaserade 

copingstrategier något som tas i bruk vid t ex allvarlig sjukdom då de tidigare 

hanteringsstrategierna varit otillfredsställande och hot från ytterligare stressorer finns. Denna 

coping hjälper personen i fråga att släppa ouppnåeliga mål och formulera nya samt finna 

förståelse för den rådande situationen. Positiva effekter av meningsbaserad coping är en 

psykologisk time-out från stressen och motivation till fortsatt coping. I litteraturen tas även 

religiös och andlig coping upp som illustrerar individens användande av tro för att hantera 

stress, olika vinklar av problemlösningar har funnits som innefattar Gud och religiös 

motivation (Wong-McDonald & Grouch, 2000). Religiösa källor kan vara mycket hjälpfulla 

när personer ska hantera stressfulla situationer som innefattar hot eller förlust (Musick, 

Koenig, Cohen, Hays, 1998). Copingstrategier är olika från person till person och hur en 

patient väljer strategi beror på den kognitiva bedömningen patienten gör av situationen den 

befinner sig i. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kännedom om detta för att kunna vidta 

åtgärder som kan hjälpa patienten att hantera situationen (Jahren Kristoffersen, 2005).  

 

1.2 Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i hela världen. 

Sjukdomssituationen leder ofta till en kris och måste hanteras av den drabbade. För att hantera 

sjukdomen används olika copingstrategier som både är individuella och används olika från 

situation till situation. För att inom vården få förståelse för denna stora kvinnogrupp i världen 
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är det av stor betydelse att beskriva kvinnornas alla olika strategier som de använder för att 

hantera situation de befinner sig i. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva hur kvinnor med bröstcancer 

upplever att de hanterar sin situation. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur beskriver litteraturen att kvinnor med bröstcancer upplever att de hanterar sin situation? 
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2. Metod  

2.1 Design 

Designen var en beskrivande litteraturstudie. 

2.2 Databaser och sökord 

Databaser som användes var Pubmed och Cinahl. 

 

Sökorden som användes var: breast cancer, coping, nursing, experience. 

 

2.3 Utfall av sökning 

Tabell 1. Databas, sökord, limits (utöver inklusionskriterierna), antal träffar och antal 

använda artiklar. 

 
Databaser Sökord och limits Antal träffar Använda artiklar 
PubMed breast cancer and coping 

and nursing 
152 3 

PubMed breast cancer and coping  
 
Sökorden ska ingå i titel  

77 4 

PubMed breast cancer and coping 
and experience 
 
Sökorden ska ingå i titel 
eller abstract 

67 4 

PubMed breast cancer and coping 
and nursing 
 
Sökorden ska ingå i titel 
eller abstract 

23 1 

Cinahl breast cancer and coping 20 0 

Cinahl breast cancer and coping 
and experience 
 

9 0 

Manuell sökning Related links  2 
 

2.4 Kriterier för urval av källor  

De urvalskriterier som användes var att artiklarna skulle vara kvalitativa vetenskapliga artiklar 

skrivna på engelska eller svenska och publicerade under de senaste 10 åren (1998- 2008). 

Artiklarna skulle vidare svara mot studiens syfte. Undersökningsgruppen i artiklarna skulle 
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vara vuxna kvinnor, över 19 år, med en bröstcancerdiagnos. Artiklar som var kvantitativa, 

handlade om anhöriga eller om män med bröstcancer samt de artiklar som inte var tillgängliga 

i fulltext exkluderades. 

 

2.5 Valda källor 

 De 14 inkluderade studierna presenteras nedan.  
 

Ashing, K., Padilla, G., Tejero, J., Kagawa-Singer, M. (2003). Understanding the breast cancer experience of Asian 
American women. Psycho-Oncology. 
 
Ashing-Giwa, K., Padilla, G., Tejero, J., Kraemer, J., Wright, K., Coscarelli, A. et al. (2004). Understanding the breast 
cancer experience of women: a qualitative study of African American, Asian American, Latina and Caucasian cancer 
survivors. Psycho-Oncology. 
 
Choumanova, I., Wanat, S., Barrett, R., Koopman, C. (2006). Religion and Spirituality in Coping with Breast Cancer: 
Perspectives of Chilean Women. The Breast Journal. 
 
Coward, D., & Kahn, D. (2005). Transcending Breast Cancer. Journal of Holistic Nursing. 
 
Feher, S., & Maly, R. (1999). Coping with breast cancer in later life: the role of religious faith. Psycho-Oncology. 
 
Gall, T., & Cornblat, M. (2002). Breast cancer survivors give voice: A qualitative analysis of spiritual factors in long-
term adjustment. Psycho-Oncology. 
 
Gonzalez, L., & Lengacher, C. (2007). Coping with breast cancer: A qualitative analysis of reflective journals. Issues in 
Mental Health Nursing. 
 
Henderson, P., Gore, S., Davis, B., Condon, E. (2003). African American Women Coping With Breast Cancer: A 
Qualitative Analysis. Oncology nursing forum. 
 
Johnson, P. (2002). The Use of Humor and Its Influences on Spirituality and Coping in Breast Cancer Survivors. 
Oncology Nurse Forum. 
 
Manuel, J., Burwell, S., Crawford, S., Lawrence, R., Farmer, D., Hege, A. et al. (2007). Younger Women’s Perceptions 
of Coping With Breast Cancer. Cancer Nursing. 
 
Saares, P., & Suominen, T. (2005). Experiences and resources of breast cancer patients in short-stay surgery. European 
Journal of Cancer Care. 
 
Takahashi, M., & Kai, I. (2005). Sexuality after breast cancer treatment: Changes and coping strategies among Japanese 
survivors. Social Science & Medicin. 
 
Taleghani, F., Yekta, Z., Nasrabadi, A. (2006). Coping with breast cancer in newly diagnosed Iranian women. Journal 
of Advanced Nursing. 
 
Wengström, Y., Häggmark, C., Forsberg, C. (2001). Coping With Rapiation Therapy: Strategies used by women with 
breast cancer. Cancer Nursing. 

 
 

2.6 Data analys  

Analysen av de inkluderade artiklarna genomfördes gemensamt av båda författarna. De valda 

artiklarna granskades först i sin helhet, sedan lästes och bearbetades artiklarna var och en för 

sig och innehållet sorterades i de redan kända kategorierna; problembaserad coping, 

emotionell coping, meningsbaserad coping och religiös coping. Därefter sorterades innehållet 

under respektive kända kategori i underkategorier. Dessa underkategorier namngavs utifrån 
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sitt dominerande innehåll med syfte och frågeställningar som utgångspunkt. 

Underkategorierna växte fram under analysarbetet där likheter och skillnader jämfördes. Allt 

resultat i de inkluderade artiklarna som svarade mot studiens syfte och frågeställlningar är 

redovisat. 

 

För att kvalitetsbedöma artiklarna har sex områden värderats i varje artikel: noggrann 

urvalsbeskrivning, noggrann metod och analys beskrivning, beskrevs mättnad, beskrevs 

triangulering, fanns citat, diskuterades studiens begränsningar, detta för att få en översikt av 

artiklarnas kvalitet (Polit & Beck, 2004). Författarna har besvarat varje område med ja eller 

nej, för varje ja svar ökar den sammanlagda kvaliteten hos artikeln. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

För att undvika subjektiva värderingar vid val av artiklarna följdes inklusionskriterierna 

noggrant vid urval av källor. Samtliga studier redovisades i resultatet och inget undanhölls. 
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3. Resultat 
Resultatet av studien redovisas i löpande text och indelas under fyra redan kända 

huvudkategorier: problembaserad coping, emotionell coping, meningsbaserad coping och 

religiös coping. Det är kvinnornas upplevelser av hur de har hanterat sin situation som 

redovisas. Artiklarnas upplägg och kvalitet redovisas i löpande text och tabeller nedan. 

 

3.1 Inkluderade artiklar 

Det ingick 14 artiklar i resultatet som samtliga hade en kvalitativ ansats. De länder studierna 

var utförda i var Finland, USA, Iran, Chile, Japan, Sverige och Kanada. Antalet deltagare i 

studierna varierade från 8 till 201 personer. I 10 av studierna utfördes individuella intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Den vanligaste analysmetoden var innehållsanalys som användes i 

8 av studierna. (Se tabell 2) De inkluderade artiklarna kvalitetsbedömdes, Gonzalez och 

Lengacher (2007) uppfyllde alla de kvalitetskriterier som författarna granskade. 

Choumanovas et al (2006) studie uppfyllde däremot endast två av kriterierna. Både metod och 

analysbeskrivning samt citat fanns med i 13 av 14 artiklar. (Se tabell 3). 

 

Tabell 2. Översikt över författare, titel, årtal, land, syfte, datainsamlingsmetod, analysmetod 

och urval i de granskade artiklarna (n = deltagare i studien).  

Författare 
Titel 

Årtal 
Land 

Syfte Datainsamlings 
metod 

Analys 
metod 

Urval 

Ashing et.al 
 
Understanding the 
breast cancer 
experience of Asian 
American women. 

2003 
 
USA 

Utforska upplevelsen 
samt oro och 
bekymmer som 
asiatiska amerikanska 
kvinnor som överlevt 
bröstcancer erfarit.  

Individuella intervjuer Innehållsanalys n = 34 
 
Asiatiska 
amerikanska 
kvinnor som 
överlevt 
bröstcancer. 

Ashing-Giwa et.al 
 
Understanding the 
breast cancer 
experience of women: 
a qualitative study of 
African American, 
Asian American, 
Latina and Caucasian 
cancer survivors. 

2004 
 
USA 

Utforska upplevelsen 
samt oro och 
bekymmer hos kvinnor 
som överlevt 
bröstcancer från olika 
etniska och 
socioekonomiska 
bakgrunder. 

Gruppintervjuer Innehållsanalys n = 102 
 
24 Afrikan 
amerikanska, 34 
asiater, 26 
Latinamerikanska 
och 18 kaukasiska 
kvinnor med 
bröstcancer. 
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Choumanova et.al 
 
Religion and 
spirituality in coping 
with breast cancer: 
perspectives of 
Chilean women. 

2006 
 
Chile 

Utforska rollerna av 
religion och andlighet i 
relation till coping av 
bröstcancer. 

Individuella intervjuer Konstant 
jämförande 
analys 

n = 27 
 
Chilenska kvinnor 
med bröstcancer 
som behandlades 
på en klinik i 
Santiago, Chile. 

Coward & 
Kahn 
 
Transcending breast 
cancer: making 
meaning from 
diagnosis and 
treatment. 

2005 
 
USA 

Beskriva upplevelsen 
av självtranscendens 
hos kvinnor 
nydiagnostiserade med 
bröstcancer.  

Individuella intervjuer Fenomenologisk 
analys 

n = 14 
 
Kvinnor med en 
initialdiagnos av 
bröstcancer inom 
de senaste sex 
månaderna 
boende i 
tätortsområde i 
Texas. 

Feher & 
Maly 
 
Coping with breast 
cancer in later life: the 
role of religious faith. 

1999 
 
USA 

Identifiera och 
utforska religiösa och 
andliga 
copingstrategier bland 
äldre kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer. 

Individuella intervjuer Innehållsanalys n = 33 
 
Kvinnor 65 år 
eller äldre, 
diagnostiserade 
med bröstcancer 
under de senaste 6 
månaderna.              

Gall & 
Cornblat 
 
Breast cancer 
survivors give voice: a 
qualitative analysis of 
spiritual factors in 
long- term adjustment. 

2002 
 
Kanada 

Beskriva religiösa och 
andliga faktorer, 
identifierade hos 
kvinnor som överlevt 
bröstcancer och förstå 
rollen av dessa 
faktorer i anpassning 
till meningssökande, 
livsattityder och 
personlig mognad. 

Kvinnorna har skrivit med 
egna ord hur religiösa och 
andliga faktorer spelat roll 
för deras förståelse och 
hantering av sjukdomen. 

Innehållsanalys. n = 39 
 
Kvinnor med 
bröstcancer 
diagnostiserade 
för 4 månader till 
23 år sedan. 

Gonzalez & 
Lengacher. 
 
Coping with breast 
cancer: A qualitative 
analysis of reflective 
journals. 

2007 
 
USA 

Utforska kvinnors 
respons på diagnos och 
behandling av 
bröstcancer och fånga 
monster av coping som 
trader fram genom 
analys av skrivna 
reflekterade 
dagböcker. 

Dagböcker Kvalitativ 
analys i 14 steg 
enligt Bernard 
(1991) 

n=8 
 
Kvinnor 
diagnostiserade 
med fas 1 eller 2 
bröstcancer. 

Henderson et al. 
 
African American 
women coping with 
breast cancer: A 
qualitative analysis. 

2003 
 
USA 

Undersöka hur afrikan 
amerikanska kvinnor 
hanterar bröstcancer. 

Individuella intervjuer Innehålssanalys n=66 
 
Afrikan 
amerikanska 
kvinnor 
diagnostiserade 
med bröstcancer. 

Johnson 
 
The use of humor and 
its influence on 
spirituality and coping 
in breast cancer 
survivors. 

2002 
 
USA 

Beskriva patienternas 
perspektiv gällande 
användadet av humor i 
deras vård och 
tillfrisknande.  

Individuella intervjuer Deskriptiv 
analys. 

n = 9 
 
Kvinnor som 
överlevt 
bröstcancer. 
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Manuel et al. 
 
Younger women’s 
perceptions of coping 
with breast cancer. 

2007 
 
USA 

Utforska 
copingstrategier hos 
kvinnor som är 50 år 
eller yngre med 
bröstcancer. 

Enkäter med öppna frågor. Kvalitativ 
tematisk analys. 

n= 201 
 
Kvinnor som är 
50 år eller yngre 
diagnostiserade 
med bröstcancer 
fas 1-3 under de 
senaste 3 åren. 

Saares & Suominen. 
 
Experience and 
resources of breast 
cancer patients in 
short- stay surgery. 

2005 
 
Finland 

Beskriva upplevelsen, 
copingresurser och 
vikten av omvårdnad 
av bröstcancerpatienter 
inneliggande för 
operation. 

Individuella intervjuer Innehållsanalys n= 8 
 
Kvinnor 
diagnostiserade 
för första gången 
med bröstcancer 
och opererade. 

Takahashi & 
Kai 
 
Sexuality after breast 
cancer treatment: 
Changes and coping 
strategies among 
Japanese survivors. 

2005 
 
Japan 

Utforska synen på 
sexualitet efter 
bröstcancerbehandling 
hos Japanska kvinnor. 

Individuella intervjuer Grounded 
theory 

n = 21 
 
Japanska kvinnor 
med bröstcancer. 
 

Taleghani et al. 
 
Coping with breast 
cancer in newly 
diagnosed Iranian 
women. 

2006 
 
Iran 

Utforska hur iranska 
kvinnor hanterar sin 
nydiagnostiserade 
bröstcancer och 
tillhandahålla en grund 
för kulturbaserad vård. 

Individuella intervjuer Innehållsanalys n= 19 
 
Muslimska 
iranska kvinnor 
med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer och 
opererade. 

Wengström et al. 
 
Coping with 
radiation therapy: 
strategies used by 
women with breast 
cancer. 

2001 
 
Sverige 

Beskriva 
copingstrategier 
använda av kvinnor 
med bröstcancer under 
och efter 
strålbehandlingen. 

Individuella intervjuer. Innehållsanalys n= 134 
 
Kvinnor med 
bröstcancer 
behandlade med 
kurativ 
strålbehandling. 

 

 

Tabell 3. Översikt av kvalitetsbedömning av artiklarna.  

Referens Urvalsbeskrivning Metod och 
analys 
beskrivning

Mättnad Triangulering Citat Begränsningar

Ashing, et al. 
2003 

Ja Ja Nej Nej Ja Ja 

Ashing-Giwa 
et al. 2004 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Choumanova 
et al. 2006 

Ja Nej Nej Nej Ja Nej 

Coward & 
Kahn. 2005 

Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

Feher & 
Maly. 1999 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja 
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Gall & 
Cornblat. 
2002 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Gonzalez & 
Lengacher. 
2007 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Henderson et 
al. 2003 

Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Johnson. 
2002 

Nej Ja Nej Ja Ja Nej 

Manuel et al. 
2007 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Saares & 
Suominen. 
2005 

Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Takahashi & 
Kai. 2005 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Taleghani et 
al. 2006 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Wengström, 
et al. 2001 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

 

 

3.2 Problembaserad coping  

I nio av studierna beskrevs problembaserade copingstrategier, dessa strategier delades in i fyra 

underkategorier; söka och finna stöd, utbilda sig, ha en positiv attityd och övriga 

problembaserade copingstrategier. 

 

3.2.1 Söka och finna stöd 

I sju av studierna framkom det att socialt stöd var betydelsefullt för kvinnornas tillfrisknande 

och hanterande av sjukdomen (Ashing, Padilla, Tejero, Kagawa-Singer, 2003, Ashing-Giwa 

et al, 2004, Coward & Kahn, 2005, Gonzalez & Lengacher, 2007, Henderson, Gore, Davis, 

Condon, 2003, Manuel et al, 2007, Saares & Suominen, 2005). En viktig del av stödet för 

kvinnorna kom från familjen vilket visade sig i fem studier (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa 

et al, 2004, Coward & Kahn, 2005, Henderson et al, 2003, Saares & Suominen, 2005). Ashing 

et al (2003) beskrev familjestödet främst genom trygghet, förståelse och uppmuntran från 

andra familjemedlemmar. Deltagare ur tre studier sökte stöd från sina vänner under 

sjukdomstiden (Coward & Kahn, 2005, Henderson et al, 2003, Saares & Suominen, 2005). I 

Ashing et al (2003) och Ashing-Giwa et al (2004) framkom det att träffa och få uppmuntran 

från kvinnor som överlevt bröstcancer var en källa till stöd enligt. Vidare visade en studie att 

deltagarna fick stöd från bekanta som hade överlevt bröstcancer (Coward & Kahn, 2005). 
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Saares och Suominen (2005) beskrev att deltagarna tog stöd från kollegor som en 

copingresurs under sjukdomstiden. Deltagande i stödgrupper var även det en betydelsefull 

faktor i de deltagande kvinnornas hantering (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, 

Henderson et al, 2003). Sjukhuspersonalen var en annan central del i stödet under sjukdomen 

vilket framkom i två studier (Ashing et al, 2003, Saares & Suominen, 2005). Coward och 

Kahn (2005) uppgav att kvinnorna sökte stöd och styrka i sig själva för att klara av rädslan 

och behandlingen de genomgick. En annan betydelsefull faktor som framkom var att undvika 

isolering (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004). Vidare visade det sig att vissa 

kvinnor ansåg det vara viktigt att vara socialt aktiva (Ashing et al, 2003). 

 

3.2.2 Utbilda sig 

Att utbilda sig själv om sjukdomen var centralt för kvinnorna i deras hantering av situationen 

vilket framkom i tre studier (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, Manuel et al, 

2007). För att klara av rädslan och utstå behandlingen sökte deltagarna i en studie information 

(Coward & Kahn, 2005). Kvinnor i Saares och Suominens (2005) studie lärde sig mer om sin 

sjukdom och behandling och informerade sedan sin familj och sina vänner om sjukdomen 

(Saares & Suominen, 2005). Att bygga kommunikation framkom som ett sätt att hantera 

sjukdomen på i en studie av Manuel et al (2007). Några kvinnor i Gonzalez och Lengachers 

(2007) studie skaffade sig kunskap om sin behandling för att kunna hantera situationen. 

 

3.2.3 Ha en positiv attityd 

Att ha en positiv attityd var betydelsefullt för att kunna hantera bröstcancern enligt deltagare i 

sex av studierna (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, Gonzalez & Lengacher 2007, 

Henderson et al, 2003, Taleghani, Yekta, Nasrabadi, 2006, Wengström, Häggmark, Forsberg, 

2001). Några av kvinnorna i Taleghanis et al (2006) studie såg sitt bröst endast som en liten 

del av kroppen som lätt kunde bytas ut. Vidare fann Henderson et al (2003) att deltagarna 

valde att omge sig med positiva människor och undvika negativa människor som en del i sin 

hantering av bröstcancern.  

 

3.2.4 Övriga problembaserade copingstrategier 

Andra problembaserade copingstrategier som förekom var bl a att ha en realistisk attityd till 
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situationen och ta en dag i taget (Saares & Suominen, 2005). Coward och Kahn (2005) 

beskrev hur kvinnorna använde sig av tidigare lyckade erfarenheter från jobbiga situationer 

för att klara av sina nuvarande emotionella upp och nergångar under cancern. Att undvika 

stress i sin omgivning var vidare ett sätt att hantera sjukdomssituationen för vissa deltagare 

(Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004). Takahashi och Kai (2005) beskrev att många 

av kvinnorna som upplevt förändringar i det sexuella pga bröstcancer gjorde någonting aktivt 

för att förändra sina problem, som t ex aktiv kommunikation, två av kvinnorna konsulterade 

vårdgivare för att lösa problemen. 

 

3.3 Emotionell coping 

Emotionella copingstrategier togs upp i 11 av studierna och resulterade i fem underkategorier; 

undvikande och distraktion, leva ett normalt liv, känslostillande aktiviteter, använda humor 

och ha en passiv attityd. 

  

3.3.1 Undvikande och distraktion 

Stänga inne sina känslor, koncentrera sig på annat, använda önsketänkande och vara likgiltig 

var strategier som kvinnor i en studie använde sig av för att hantera sin situation (Manuel et 

al, 2007). En annan copingstrategi var även känslomässigt undvikande som deltagarna 

använde sig av vilket Gonzalez och Lengacher (2007) och Manuel et al (2007) visade. Att 

försöka att inte tänka så mycket på cancern var ett sätt att känna sig friskare, en kvinna var 

helt uppe i ansvaret för sina barn och tänkte inte alls på sin sjukdom vilket beskrevs av 

Ashing et al (2003). Taleghani et al (2006) fann att avsiktlig bortträngning av sjukdomen var 

en annan copingstrategi som användes.  En kvinna berättade att hon la sjukdomen åt sidan och 

koncentrerade sig på andra saker för att hantera sin situation (Saares & Suominen, 2005).  

Distraktion med positiva aktiviteter var en annan copingstrategi som framkom (Gonzalez & 

Lengacher, 2007). 

 

3.3.2 Leva ett normalt liv 

Att leva ett vanligt liv involverat hushållssysslor, ta hand om familjen, umgås med vänner, 

läsa, lyssna på musik, promenera, ta ledigt från jobbet och andra saker som får en att må 

bättre var betydelsefullt för att hantera sjukdomen enligt kvinnorna (Wengström et al, 2001). 
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Saares och Suominen (2005) fann i sin studie att dagliga aktiviteter och jobb var viktiga 

copingstrategier. Vidare använde sig några deltagare av stressreduktion genom att skriva 

dagbok (Coward & Kahn, 2005). Manuel et al (2007) och Wengström et al (2001) belyste hur 

vissa kvinnor ansåg det betydelsefullt att ta sig tid till att vila under sjukdomstiden.  

 

3.3.3 Känslostillande aktiviteter 

Yoga, meditation, förbättrade mat- och träningsvanor användes som känslostillande aktiviteter 

av några kvinnor (Coward & Kahn, 2005). Ashing-Giwa et al (2004) beskriver hur deltagarna 

genom att äta en hälsosam diet och träna hanterade sin sjukdom. I två av studierna uppgav 

kvinnorna att det var viktigt för dem att inta läkemedel som en del i hanterandet (Ashing et al, 

2003, Manuel et al, 2007). Manuel et al (2007) framhöll vidare att användande av alternativ 

medicin fungerade som copingstrategi för några deltagare. Ashing et al (2003) fann att en 

speciell diet var betydelsefull i hanterandet av sjukdomen för vissa av kvinnorna. 

 

3.3.4 Använda humor 

Johnson (2002) beskrev i sin studie hur kvinnorna genom skratt hanterade sin sjukdom och 

det hjälpte dem att inte ta bröstcancern på så stort allvar. Många av dem upplevde ett måste av 

att få skratta eller gråta för att orka med. Humor fungerade även avslappnande för deltagarna 

och hjälpte dem att inte ge upp. En kvinna i studien menade att humorn öppnade henne för det 

hon skulle gå igenom och gjorde att hon såg sin utmaning. I Manuels et al (2007) studie 

framkom det också att deltagarna använde sig av humor som copingstrategi. 

 

3.3.5 Ha en passiv attityd 

En annan emotionell copingstrategi som användes av några kvinnor i en studie där de 

framkommit att de upplevt sexuella förändringar pga sin bröstcancer var en vänta och se 

attityd för att hantera situationen (Takahashi & Kai, 2005). 
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3.4 Meningsbaserad coping 

Nio av artiklarna redovisade att kvinnorna använt sig av någon meningsbaserad 

copingstrategi. Avsnittet delades in i fyra underkategorier; accepterande, viljan att överleva, 

förlita sig på hopp samt nyfunnen mening och personlig utveckling. 

 

3.4.1 Accepterande 

Fem studier visade att en av de viktigaste copingstrategierna kvinnorna använde sig av för att 

hantera sin sjukdom var accepterandet av bröstcancern (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et 

al, 2004, Manuel et al, 2007, Saares & Suominen, 2005, Taleghani et al, 2006). 

 

3.4.2 Viljan att överleva 

Viljan att överleva bröstcancern var en betydelsefull copingstrategi för kvinnorna i fyra av 

studierna (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, Gall & Cornblat, 2002, Saares & 

Suominen, 2005). Enligt Henderson et al (2003) var viljan att leva för sig själv och för andra 

viktigt som drivkraft för några deltagare. Vidare framkom det att kvinnorna använde sin 

familj som motivation för att övervinna sjukdomen (Coward & Kahn, 2005, Johnson, 2002, 

Taleghani et al, 2006). En deltagare i Gall och Cornblats (2002) studie kände sig tvungen att 

göra ett medvetet val och välja livet, för att klara av sin situation. 

 

3.4.3 Förlita sig på hopp 

Hopp användes som copingstrategi av många kvinnor för att hantera sin sjukdom (Saares & 

Suominen 2005, Taleghani et al, 2006, Wengström et al, 2001). Coward och Kahn (2005) 

fann att deltagarna i sin studie använde sig av tidigare erfarenheter och hopp vilket hjälpte 

dem att konstruera mening under sjukdomstiden (Coward & Kahn, 2005). Vidare visade det 

sig att humor läkte och gav deltagarna hopp att överleva sjukdomen (Johnson, 2002). En 

kvinna i Gall och Cornblats (2002) studie valde aktivt en hoppfull attityd till sjukdomen. 

 

3.4.4 Nyfunnen mening och personlig utveckling 

Många av deltagarna i en studie upplevde en ny medvetenhet i livet och kände en större 

kontakt med det dagliga livet. Kvinnorna var mer tacksamma nu för allt som livet erbjöd och 
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för allt de lärt sig under sjukdomstiden samt för upptäckten att livet är betydelsefullt. 

Deltagarna tyckte även att cancern hade stärkt dem och lärt dem nya saker om livet samt givit 

dem en känsla av frid. Några av dem upplevde ökat självförtroende och självsäkerhet och 

ansåg att cancern gav dem tillfällen att utvärdera vad som var viktigt i livet och att växa och 

mogna som människa. Vissa av kvinnorna kände att de hade blivit bättre människor, mer 

tankfulla, medkännande, förstående och accepterande av andra. En del av deltagarna gjorde 

aktiva val att prioritera sina relationer till andra. En annan effekt var att kvinnorna ville delge 

sin kunskap om att hantera bröstcancer och andligt och känslomässigt stöd till andra kvinnor 

med bröstcancer, vilket ledde till att deras egen cancerupplevelse kändes meningsfull (Gall & 

Cornblat, 2002). I Ashings et al (2003) studie uppgav deltagarna att de uppskattade sina 

relationer med familj och vänner mer och att de nu kändes mer meningsfulla. En kvinna 

berättade att hon uppskattade livet mer under sjukdomen. Henderson et al (2003) beskriver att 

en copingstrategi som användes var att tänka på vilket underbart liv de skulle ha efter att 

cancern var övervunnen. En annan meningsbaserad copingstrategi som redovisades var att 

kvinnorna använde sig av positiv tankerekonstruering för att hantera cancern (Manuel et al, 

2007).  

 

3.5 Religiös coping 

Religiös coping belystes i nio av studierna, strategierna delades in i fyra underkategorier: tro 

och andlighet, relationen till Gud, böner för styrka och stöd och övriga religiösa 

copingstrategier.  

 

3.5.1 Tro och andlighet 

I fem av studierna visade det sig att religion och andlighet var en betydelsefull faktor för 

många av kvinnorna med bröstcancer i hanteringen av sin situation (Ashing et al, 2003, 

Ashing-Giwa et al, 2004, Choumanova, Wanat, Barrett, Koopman, 2006, Feher & Maly, 

1999, Manuel et al, 2007). Andlig tro spelade en stor roll i hanteringen av bröstcancerns alla 

faser från upptäckt av knölen, diagnosfasen och under hela behandlingen, visade det sig i 

Hendersons et al (2003) studie. Vidare framkom det i fem studier att även i tillfrisknandet från 

sjukdomen spelade andligheten en viktig roll (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, 

Choumanova et al, 2006, Henderson et al, 2003). Ashing et al (2003) fann att de verktyg som 

kvinnorna upplevde att de fick genom sin tro för att hantera sjukdomen var styrka och frid. 

16



 

Feher och Maly (1999) uppgav att deltagarnas tro gjorde att de kände sig säkra och fridfulla. 

Deltagarna i Choumanovas et al (2006) studie uppgav att deras tro ledde till en känsla av lugn 

vilket bidrog till mentalt välmående. Religionen och andligheten bidrog också till en minskad 

känsla av rädsla hos de deltagande kvinnorna (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004). 

Vidare visade det sig att även andlighet var en källa till trygghet för kvinnorna (Ashing-Giwa 

et al, 2004, Feher & Maly, 1999). Genom sin religion fick deltagarna också tillgång till socialt 

stöd (Choumanova et al, 2006, Feher & Maly, 1999). I Feher och Malys (1999) studie visade 

det sig att ett annat stöd som kvinnorna upplevde att de fick av sin religion var känslomässigt 

stöd vilket var betydelsefullt för dem. Religionen och andligheten gjorde att många deltagare 

kunde finna mening i sin situation (Gall & Cornblat, 2002, Choumanova et al, 2006, Feher & 

Maly, 1999). Vidare menade Choumanova et al (2006) att religion och andlighet användes för 

att söka förklaring till sjukdomen, en av deltagarna berättade att hennes andlighet hjälpte 

henne genom att hon kunde se saker mer klart och förstod varför saker hade blivit som de 

blivit. Några kvinnor uppgav även att andligheten ledde till ökat självförtroende (Ashing-

Giwa et al, 2004). Feher och Maly (1999) kom fram till att tron  förde med sig hopp om att bli 

botad vilket ledde till optimism hos kvinnorna, den gav även en känsla av egenvärde och 

bekräftelse samt gav deltagarna guidning under sjukdomen.  

 

3.5.2 Relationen till Gud 

I tre av studierna ansåg deltagarna att bröstcancern de drabbats av låg i Guds händer och var 

en del i hans plan (Feher, & Maly, 1999, Gall & Cornblat, 2002, Taleghani et al, 2006). 

Kvinnorna i en studie beskrev att cancern var utanför deras kontroll och att allt händer av en 

anledning (Feher, & Maly, 1999). Vidare framhöll Gall och Cornblat (2002) att kvinnorna 

istället upplevde en delad kontroll med Gud vilket ledde till en positiv lättnad från en 

okontrollerbar situation. Coward och Kahn (2005) fann även att kvinnorna litade på att Gud 

inte gav dem mer än de kunde hantera. Relationen med Gud var en betydelsefull resurs i 

hanterandet av sjukdomen vilket flera studier belyste (Ashing et al, 2003, Choumanova et al, 

2006, Gall & Cornblat, 2002). Kvinnorna såg även Gud som ett väldigt stort stöd under 

sjukdomstiden, vilket fyra av studierna visade (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, 

Gall & Cornblat, 2002, Henderson et al, 2003). En kvinna menade att hon inte skulle ha klarat 

sig om det inte hade varit för Gud, en annan kvinna såg Gud som sitt enda stöd och den enda 

hon visste skulle hjälpa henne när hon hade fått sin diagnos (Henderson et al 2003). Gall och 

Cornblat (2002) visar vidare att en deltagare ansåg att Gud jobbade genom hennes familj, 
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släkt och vänner, vilket var ett stort stöd för henne. Gud ansågs vara en guide som hjälpte 

kvinnorna igenom sjukdomen enligt tre studier (Choumanova et al, 2006, Feher & Maly, 

1999, Gall & Cornblat, 2002). Gall och Cornblat (2002) beskrev att kvinnorna fann en 

trygghet i sin relation till Gud. Choumanova et al (2006) framhöll vidare att några deltagare 

såg Gud som en resurs för läkning. 

 

3.5.3 Böner för styrka och stöd 

För att hantera sin sjukdomssituation använde sig kvinnor ur fyra studier av böner vilket var 

en betydelsefull del för dem (Ashing et al, 2003, Choumanova et al, 2006, Feher & Maly, 

1999, Henderson et al, 2003). Ashing-Giwa et al (2004) och Henderson et al (2003) visade att 

bönerna ansågs vara väldigt betydelsefulla för tillfrisknandet från sjukdomen. I en studie av 

Gall och Cornblat (2002) beskrevs det att bönerna var den vanligaste copingstrategien som 

användes. Bönerna efterfrågade inre styrka och mod att möta cancern, behandlingen och 

tillfrisknandet samt skapandet av mening och förståelse utifrån cancern. Bönerna gav även 

hopp om att överleva, stärkte tillhörighet och självkänsla i relationer till familj, vänner och 

församling, vilket ledde till ökad styrka och uppmuntran i deras dagliga kamp mot cancern. 

Choumanova et al (2006) fann att böner om sjukdomen var ett sätt att lugna sig själva för 

vissa deltagare. Taleghani et al (2006) visar vidare att en kvinna gick till ett altare och bad, 

vilket ledde till avslappning för henne. Några kvinnor fann stöd genom bönerna vilket 

beskrevs av Coward och Kahn (2005).  

 

3.5.4 Övriga religiösa copingstrategier 

En annan religiös copingstrategi som användes av deltagarna var stöd i sin församling 

(Coward & Kahn, 2005). I Gall och Cornblats (2002) studie framkom det att kvinnorna 

besökte kyrkan, läste texter, bar smycken, mediterade och visualiserade. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att kvinnorna hanterade sin situation med olika och varierande strategier. 

Dessa strategier kunde kategoriseras i de kända huvudkategorierna: problembaserad, 

emotionell, meningsbaserad och religiös coping. De underkategorier som framkom under 

problembaserad var; söka och finna stöd, utbilda sig, ha en positiv attityd och övriga 

strategier, under emotionell; undvikande och distraktion, leva ett normalt liv, känslostillande 

aktiviteter, använda humor, ha en passiv attityd, under meningsbaserad; accepterande, viljan 

att överleva, förlita sig på hopp, nyfunnen mening och personlig utveckling, under religiös; 

tro och andlighet, relationen till Gud, böner för styrka och stöd och övriga strategier. 

Sammantaget visade resultatet på ett mångfald av copingstrategier som var olika beroende på 

individ och situation. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor med bröstcancer använde sig av många olika 

copingstrategier för att hantera sin situation, detta styrks i en tidigare litteraturstudie där det 

har framkommit att cancerpatienter har visat sig använda en stor repertoar av viktiga strategier 

för att hantera olika aspekter av sjukdomen och behandlingen. Vidare framkom det att 

copingstrategier inte är isolerade fenomen utan komplexa dynamiska processer som ändras 

över tid (Coughlin, 2007).   

 
Problembaserad coping användes av många deltagande kvinnor och på många olika sätt. Ett 

stort område inom denna copingstrategi var att söka och finna stöd. I flera av artiklarna visade 

det sig att socialt stöd var centralt för kvinnornas tillfrisknande och i hantering av sjukdomen 

(Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, Coward & Kahn, 2005, Gonzalez & Lengacher, 

2007, Henderson et al, 2003, Manuel et al, 2007, Saares & Suominen, 2005). Användandet av 

denna strategi hos cancerpatienter identifieras i tidigare litteratur av Coughlin (2007). Fyra av 

de artiklar som granskats av författarna visade att ett annat viktigt stöd för deltagarna kom 

från familjen (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, Coward & Kahn, 2005, Saares & 

Suominen, 2005). De deltagande kvinnorna beskrev även att vänner var ett stöd under 

sjukdomstiden (Coward & Kahn, 2005, Henderson et al, 2003, Saares & Suominen, 2005), 

kollegor visade sig också vara betydelsefulla för vissa kvinnor (Saares & Suominen, 2005). 
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Deltagande i stödgrupper framkom också som en del i hanterandet av sjukdomen för 

kvinnorna (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa, 2004, Henderson et al, 2003). Tidigare 

forskning bekräftar att patienter som diagnostiserats med en möjligen livshotande sjukdom 

som cancer ofta söker sig till vårdgivare, familj, vänner och använder sig av sina källor till 

socialt stöd eller utvecklar nya källor (Coughlin, 2007). Ett annat område inom 

problembaserad coping var enligt granskade studier att utbilda sig om sjukdomen (Ashing et 

al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2003, Manuel et al, 2007). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att detta är en betydande copingstrategi då kunskap om sjukdomen kan 

bidra till en kontroll och sannolikt öppna möjligheter till diskussion kring behandling och 

åtgärder med sin läkare. För att kunna hantera bröstcancern var en positiv attityd av stor 

betydelse för kvinnorna i sex artiklar (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, Gonzalez 

& Lengacher, 2007, Henderson et al, 2003, Taleghani et al, 2006, Wengström et al, 2001).  

Coughlins (2007) studie har sedan tidigare visat att cancerpatienter fokuserar på det positiva 

som en del i sin coping. I en tidigare litteraturstudie har det även visats att familjestöd och 

positivt tänkande är betydelsefulla copingstrategier för cancerpatienter när det gäller att 

upprätthålla hoppet under sjukdomstiden (Chi, 2007).  

 

Emotionell coping användes på många olika sätt bl a genom undvikande och distraktion. 

Känslomässigt undvikande var en copingstrategi som framkom i Gonzalez och Lengachers, 

(2007) och Manuels et al, (2007) studier. Vi tror att denna strategi användes för att få ett 

andrum från den stressade situation som kvinnorna befann sig i. Att distrahera sig med 

positiva aktiviteter för att hantera sin situation var en annan strategi som framkom i studiens 

resultat (Gonzalez & Lengacher, 2007). Att leva ett normalt liv trots sin sjukdom belystes 

även. Wengström et al, (2001) beskriver att hushållssysslor, ta hand om familjen, umgås med 

vänner, läsa, lyssna på musik, promenera och ta ledigt från jobbet var betydelsefullt för 

kvinnornas hanterande av sjukdomen. Att äta en hälsosam diet och träna (Ashing-Giwa et al, 

2004) samt att inta läkemedel (Ashing et al, 2003, Manuel et al, 2007) var en del i deltagarnas 

hanterande av sin situation. Coughlin (2007) visade på liknande resultat i sin tidigare utförda 

studie där utföra fysisk aktivitet, äta en hälsosam diet och lära sig stressreduktionstekniker 

visade sig kunna leda till en minskad rädsla för att sjukdomen skulle fortskrida eller 

återkomma. Användandet av humor som copingstrategi belystes i två granskade artiklar 

(Johnson, 2002, Manuel et al, 2007). Vi tror att användandet av humor för kvinnorna var ett 

sätt att distansera sig och få en paus i det svåra. Att undvika att tänka på sin sjukdom beskrevs 

av en deltagare i Ashings et al (2003) studie som en del av hanterandet. I en tidigare studie av 
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Chi (2007) visade det sig att cancerpatienter undvek att tänka på det negativa som 

copingstrategi för att orka upprätthålla hopp. 

 

Resultatet belyste att ett annat sätt att hantera sjukdomen var genom meningbaserad coping. 

Accepterande visade sig vara en av de mest betydelsefulla copingstrategierna som kvinnorna 

använde i sitt hanterande (Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, Manuel et al, 2007, 

Saares & Suominen, 2005, Taleghani et al, 2006). Att acceptans är en värdefull copingstrategi 

är sedan tidigare känt (Chi, 2007). Vidare visar resultatet i sex av de granskade artiklarna att 

viljan att överleva bröstcancern och hopp var centralt i copingen (Ashing et al, 2003, Ashing-

Giwa et al, 2004, Gall & Cornblat, 2002, Saares & Suominen, 2005, Taleghani et al 2006, 

Wengström et al, 2001). Även detta finns beskrivet i tidigare forskning nämligen att 

cancerpatienter använder sig av att upprätthålla hopp i sjukdomssituationen, finna mening, 

främja relationer, använda inre resurser, leva i nuet och tron på överlevnad (Chi, 2007). 

Vidare visade Chi (2007) att cancerpatienter med högt mätta nivåer av hopp hanterade 

sjukdomen mer effektivt. Liknande resultat framhöll också att hoppfullhet var en viktig 

copingstrategi hos cancerpatienter som kunde användas för att tolerera eller minimera 

stressfulla händelser (Coughlin 2007). Nyfunnen mening och personlig utveckling var en 

annan meningsbaserad copingstrategi som framkom som en del av kvinnornas coping i 

föreliggande litteraturstudie. Gall och Cornblat (2002) beskrev hur deltagarna upplevde en ny 

medvetenhet i livet, upptäckte att livet var betydelsefullt, fick ökat självförtroende och större 

självsäkerhet. Vi tror att detta kan vara en betydelsefull copingstrategi för att kunna komma 

vidare i livet trots cancern och anser att vårdpersonal ska försöka hjälpa kvinnor att finna 

denna strategi i den mån det är möjligt. 

 

Vidare framkom det i resultatet att religiös coping var ett sätt att hantera situationen. Religion 

och andlighet var en betydande faktor för många av kvinnorna med bröstcancer i hanteringen 

av sin situation (Ashing et al, 2033, Ashing-Giwa et al, 2004, Choumanova et al, 2006, Feher 

& Maly, 1999, Manuel et al, 2007). Detta fanns också beskrivet i tidigare litteraturstudier där 

det visat att religion var en stark indikator för effektiv coping och anpassning till sjukdomen 

hos cancerpatienter (Chi, 2007, Thuné-Boyle, Stygall, Keshtgar, Newman, 2006). Vidare 

beskriver Coughlin (2007) att studier av cancerpatienter har visat att religion och andlighet 

var positivt kopplade till bättre fysisk och mental hälsa gällande t ex låga nivåer av 

depression, ångest och smärta. Deltagare ur tre av de granskade studierna ansåg att 

bröstcancern de drabbats av låg i Guds händer och var en del i hans plan (Feher & Maly, 
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1999, Gall & Cornblat, 2002, Taleghani et al, 2006). En tidigare gjord studie som undersökt 

andlighet hos canceröverlevare beskrev hur deltagarna ansåg att tillfrisknandet från 

sjukdomen alltid låg i Guds händer. Denna studie visade även att en stark andlig tro gav 

styrka att hantera sjukdomen och dess behandling samt möjliggjorde en tro på att klara av att 

utså, återhämta sig från och överleva sjukdomen (Gibson & Hendricks, 2006). I fyra av de 

inkluderade studierna såg även kvinnorna Gud som ett väldigt stort stöd under sjukdomstiden 

(Ashing et al, 2003, Ashing-Giwa et al, 2004, Gall & Cornblat, 2002, Henderson et al, 2003). 

Ashing et al (2003), Choumanova et al (2006), Feher och Maly (1999), Henderson et al 

(2003) beskriver samtliga hur kvinnorna använde sig av böner som en betydelsefull del i 

hanterandet av sjukdomssituationen. Vi tror att böner och relationen till Gud var ett väldigt 

stort stöd och skänkte förtröstan till många kvinnor i deras hanteringsarbete. 

 

 Tabell 2 visar att de deltagande studierna är utförda i sammanlagt sju olika länder från fyra 

världsdelar. Detta anser författarna ökar studiens trovärdighet då det finns en spridning på 

länder och världsdelar vilket gör att flera kulturer innefattas.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna ansåg att en litteraturstudie var det bästa sättet att genomföra studien på för att få 

svar på hur kvinnor med bröstcancer hanterar sin situation. Endast kvalitativa artiklar 

inkluderades då författarna ansåg att de bäst skulle svara till studiens syfte att beskriva 

upplevelser då dessa tolkar undersökningsgruppens egna ord och uttalanden. De inkluderade 

studierna var inte äldre än 10 år då författarna ansåg att forskning är en färskvara och att 

trovärdigheten för studien ökade om nutiden beskrevs. Författarna ville beskriva kvinnor med 

bröstcancers hanterande av hela sjukdomssituationen, därför inkluderades artiklar med syften 

att belysa specifika delar av sjukdomen som hanterandet av operationsvistelse, sexualitet efter 

behandling, copingstrategier under och efter strålbehandling samt humor under vård och 

tillfrisknande. Tre av studiernas syften belyser endast religion och andlighet i relation till 

coping vilket av författarna anses vara en svaghet då deltagarna ej givits utrymme att beskriva 

övriga copingstrategier. Underkategorierna som författarna utvecklade växte fram under 

analysfasen och baserades på dominerande delar ur de granskade artiklarnas resultat, de som 

inte passade in i dessa kategorier valde författarna att presentera i övrigt kategorier.  
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En svaghet i studien var att endast artiklar som var tillgängliga i fulltext användes och 

värdefull information kan ha förbisetts. Det kan även ses som en svaghet att endast svensk- 

och engelskspråkiga artiklar inkluderades. När kvalitativa artiklar återigen tolkas i en 

litteraturstudie finns en risk att ursprungsförfattarnas tolkningar av deltagarnas utsagor 

missuppfattas då dessa till vissa delar kan vara dolda. Missuppfattningar som kan ha uppstått 

kan även bero på att författarna till litteraturstudien inte har engelska som modersmål. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Resultatet från denna litteraturstudie kan ge värdefulla insikter till vårdpersonal globalt i 

bemötandet av kvinnor med bröstcancer. Då det finns en stor variation av copingstrategier att 

ta till, vilka är olika beroende på individ och situation, är det av stor vikt att som vårdpersonal 

ha vetskap om detta för att kunna förstå patienters olika sätt att hantera sin sjukdom. 

Indelningen av copingstrategier i endast två kategorier som problembaserad- emotionell eller 

passiv- aktiv coping som ofta återfinns i litteraturen är för enkla kategoriseringar och behöver 

utvecklas genom vidare forskning. Mer forskning inom omvårdnad behövs även för att 

klargöra hur vårdpersonal kan stötta dessa kvinnor i sina copingprocesser. De varierade 

hanteringar av sin sjukdom som kvinnor med bröstcancer rapporterade är sannolikt inte unik 

för bara denna cancergrupp. Det är ett resultat som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal bör 

vara medvetna om för att kunna vara ett stöd för kvinnor som drabbas av cancer. Varje individ 

är unik. 
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