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Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, 

sjukdomen innebär både psykiska och fysiska påfrestningar. Kvinnan kan hantera 

sjukdomen genom coping, vilket innefattar de kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar som görs för att klara av eller minska inre och yttre krav. Syfte: 

Syftet var att belysa hur kvinnor med bröstcancer hanterar sin diagnos genom 

coping. Metod: Metoden baserades på Polit och Becks modell för litteraturstudier. 

Databassökningar gjordes i Cinahl och PubMed, och resulterade i nio kvalitativa 

artiklar och en kvantitativ artikel. Artiklarna granskades enligt “Guide to an Overall 

Critique of a Quantitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a 

Qualitative Research Report”(Polit & Beck 2011). Resultat: Ur databearbetningen 

framkom två huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorierna var söka 

stöd/få stöd och kognitiv coping. Kvinnorna sökte och fick stöd från familj, vänner, 

arbete, sjukvården och religionen. Kognitiv coping användes i form av distraktion, 

förnekelse, undvikande, att förbereda sig på det värsta och positivt fokus. Slutsats: 

Olika former av coping användes. Om sjuksköterskan har kunskap om coping och 

dess effekter kan kvinnan få vägledning i sitt sätt att hantera sjukdomen. 
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Introduktion 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att drabbas av sjukdomen är 

en livsomvälvande händelse som innebär både psykiska reaktioner och kroppsliga 

förändringar. För att hantera dessa påfrestningar använder sig kvinnan av coping (Reitan 

& Schölberg 2003). Copingprocessen börjar när hon får diagnosbeskedet, och processen 

pågår ända tills hon övervunnit cancern och uppnått en ny stadga i livet (Chen & Chang 

2012). Sjukvården har en betydande roll för att hjälpa människor i kris, sjuksköterskan 

kan hjälpa kvinnan genom att ge emotionellt, praktiskt och socialt stöd, vilket stärker 

kvinnans tro på att hon kommer att klara av sin situation (Reitan & Schölberg 2003).  

Cancer uppstår genom mutation vilket innebär att cellens normala funktioner störs 

(Bergh et al. 2007). Cellen ökar sin delningshastighet och så småningom bildas en 

tumör (Ericson & Ericson 2012). Tumören kan vara godartad, benign eller elakartad, 

malign. En elakartad tumör har en förmåga att tränga in i omkringliggande vävnad. Den 

elakartade tumörens celler kan också sprida sig genom blod- och lymfkärl till andra 

delar av kroppen och bilda dottertumörer, så kallade metastaser (Reitan & Schölberg 

2003). Utvecklingen av cancer tar lång tid och därför kan det dröja innan tumören 

upptäcks, vid bröstcancer kan den processen ta mer än tio år (Bergh et al. 2007). 

Bröstcancer 

Förekomst-och-symtom 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och utgör en fjärdedel av alla 

cancerfall i världen (Mathers et al. 2012). I Sverige ställs cirka 7000 

bröstcancerdiagnoser varje år, vilket motsvarar att cirka 15-20 kvinnor får diagnosen 

varje dag (Bergh et al. 2007). Det vanligaste symtomet på bröstcancer är att kvinnan 

upptäcker en knöl i bröstet. Andra symtom är smärta, obehag eller förändring i form och 

struktur (Ericson & Ericson 2012).  

Riskfaktorer 

Majoriteten av de som drabbas av bröstcancer är över 40 år och risken ökar med 

stigande ålder. Förekomst av bröstcancer hos förstagradsanhöriga, det vill säga mor och 

systrar, samt förekomst hos flera släktingar innebär en ökad risk (Ericson & Ericson 

2012). Enligt Bergh et al. (2007) kan bröstcancer även bero på den mängd hormoner en 

kvinnas bröst utsätts för. Tidig menstruation, sent barnafödande och användning av p-

piller påverkar hormonmängden i kroppen och därigenom ökar risken för utveckling av 

bröstcancer. 

Diagnos 

Enligt Bergh et al. (2007) ställs diagnosen genom trippeldiagnostik som innefattar 

klinisk undersökning, mammografiscreening och cytologiprov. Den kliniska 

undersökningen innefattar anamnes, inspektion och palpation av brösten. 

Mammografiscreening kan påvisa förändringar mellan fett-, körtel- och tumörvävnad, 

ibland används ultraljud som ett komplement till mammografin. Cytologiprov, även 

kallad biopsi, är liksom mammografi avgörande för att en diagnos skall kunna ställas. 

Cytologiprovet innebär att en vävnadsbit från det berörda området sugs ut med en nål 

för att sedan studeras i ett mikroskåp (Bergh et al. 2007). 
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Behandling 

Det finns idag tre behandlingsformer, dessa är kirurgi, strålning och läkemedel. Ofta 

inleds behandlingen med kirurgi som innebär att hela eller delar av bröstet/brösten tas 

bort (Bergh et al. 2007). Om tumören är mindre tas bara en del av bröstet bort, detta 

kallas bröstbevarande kirurgi. Är tumören mer omfattande tas hela bröstet och 

lymfkörtlarna i armhålan bort, metoden kallas mastektomi (Ericson & Ericson 2012). 

Operationen efterföljs av strålbehandling, vilket är en lokal behandlingsform mot 

området där tumören satt, behandlingen kommer även åt ställen som inte är möjligt med 

kirurgi. Strålbehandlingen pågår i flera veckor och den minskar risken återfall. 

Läkemedel, som innefattar cellgifter, antihormoner och antikroppar, ges som 

tilläggsbehandling för att minska spridningsrisken (Bergh et al. 2007).  

Samtliga behandlingsformer kan leda till både fysiska och psykiska besvär. En stor del 

av de kroppsliga symtom som uppstår är biverkningar av behandlingen, så som 

håravfall, illamående, kräkningar, trötthet samt hud- och slemhinnereaktioner. (Reitan 

& Schölberg 2003). Cirka åttio procent upplever ångest i samband med cancerbeskedet 

och inför den kommande behandlingen. Det är även vanligt förekommande att kvinnan 

känner sig nedstämd efter en mastektomi (Bergh et al. 2007). Enligt 

Myklebust Sørensen och Almås (2011) kan förlusten av ett bröst för många innebära ett 

svårt trauma, ärret ger en ständig påminnelse om sjukdomen och minsta smärta kan ge 

rädsla för att cancern har spridit sig. Förlusten av ett bröst innebär även en reducerad 

sexualitet eftersom brösten räknas till en erogen zon (Thomas-MacLean 2005). Hur en 

kvinna bearbetar känslorna av det hon går igenom är högst individuellt 

(Myklebust Sørensen & Almås 2011).  

Coping 

Det vetenskapliga intresset för coping växte fram på 1970-talet, innan dess användes 

begreppet inte i så stor utsträckning. Idén bakom coping har dock funnits med sedan en 

lång tid tillbaka inom psykologin och psykiatrin, då mer känt som ”ego defence” 

(Lazarus 1999). Coping är enligt Lazarus (1999) ett sätt för människan att hantera 

stressfyllda situationer och emotionella reaktioner. Lindskog (2008) definierar coping 

som den förmåga individen har att anpassa sig till det förhållande som råder. Folkman 

och Lazarus (1980) anser att coping innefattar de kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar som görs för att klara av eller minska inre och yttre krav. En effektiv 

coping innebär att stressnivån är låg, medan en ineffektiv coping indikerar på att 

stressnivån är hög, på så vis går stress och coping hand i hand (Lazarus 1999).  

 

Stressfyllda situationer eller starka känsloreaktioner kan hanteras med olika former av 

coping, så kallade copingstrategier. Strategierna kan indelas på många olika sätt, ett 

exempel på detta är indelningen i problemfokuserade och känslofokuserade strategier. 

Den problemfokuserande strategin inriktas mot källan till stressen medan den 

känslofokuserade strategin handlar om att reglera stressfyllda känslor (Folkman & 

Lazarus 1980).  

 

Olika instrument för att sortera ut specifika strategier har tagits fram, ett av de mest 

använda instrumentet är Folkman och Lazarus ”Ways of Coping Questionnaire-

Interview” som består av 66 påståenden vilka leder fram till åtta olika copingstrategier: 

konfrontativ coping, avståndstagande coping, självkontroll, söka socialt stöd, acceptera 
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ansvar, fly-undvikande, planerad problemlösning och positiv omvärdering (Lazarus 

1999). Ett annat instrument som till stor del grundat sig på det av Folkman och Lazarus 

är COPE-skalan (Carver et al. 1989).  

 

Coping är en ständig process, där vissa strategier kan återanvändas och vissa måste 

bytas ut beroende på situationen som uppstår. Vid varje ny situation en individ utsätts 

för görs en bedömning, och om händelsen bedöms som hotfull sätts copingmekanismen 

igång. Processen är komplicerad, och även om en strategi fungerar idag är det inte 

säkert att den gör det imorgon. Copingstrategins utfall beror på effektiviteten av den vid 

en specifik situation, därför kan inte en strategi benämnas som bra eller dålig (Lazarus 

& Folkman 1984). Valet av copingstrategi påverkas av en mängd faktorer så som 

personlighet,  personliga och materiella resurser, kultur, omgivning, 

problemlösningsförmåga, upplevelse av socialt stöd, tolkningen av situationen och 

erfarenheter av tidigare använda copingstrategier (Lazarus & Folkman 1984). De val 

människan gör genom livet när det gäller att välja copingstrategier påverkar det 

generella välmåendet, inte bara psykiskt utan även fysiskt och socialt (Antonovsky 

1979; Folkman & Lazarus 1980).  

 

Bröstcancer och coping relaterat till sjuksköterskan 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) 

skall sjuksköterskan främja hälsa genom att stödja patienten i sin sjukdom. 

Sjuksköterskan kan möta kvinnor med bröstcancer inom flera vårdformer, både på 

sjukhuset och inom hemsjukvården. Sjuksköterskan bör ha kunskap om coping och att 

det är ett sätt för kvinnor med bröstcancer att hantera den påfrestning som sjukdomen 

innebär (Costa Leite et al. 2012). I en relation mellan sjuksköterska och patient kan 

sjuksköterskan stärka patienten och dennes förmåga till att hantera stress. En god 

omvårdnad innebär att patienten får hjälp till att bibehålla sin identitet och sociala 

relationer, uttrycka känslor, minska smärta och lidande, samt stöd till att underlätta 

copingprocessen (Reitan & Schölberg 2003).  

Enligt Reitan och Schölberg (2003) kan sjuksköterskan fungera som ett stöd, både 

emotionellt, socialt och praktiskt. Ett emotionellt stöd fås genom att sjuksköterskan är 

nära och tillgänglig, vilket leder till att patienten känner sig sedd och omhändertagen. 

Som sjuksköterska handlar det om att vara närvarande och tillåtande, det är viktigt att 

låta patienten få uttrycka sina känslor, så som vrede, ångest och förtvivlan. När kvinnan 

drabbas av bröstcancer förändras den sociala tillvaron och den kontroll kvinnan normalt 

sett har över sitt liv överlåts åt andra. Det sociala nätverket i form av familj och vänner 

har en stor betydelse för kvinnans sjukdomshantering. Det är viktigt att sjuksköterskan 

informerar om att socialt stöd även kan fås genom olika patientföreningar och 

stödgrupper, det kan kännas skönt att prata med andra som går igenom liknande 

situationer. Sjuksköterskan kan ge praktiskt stöd genom att se till att patienten får 

lämpliga hjälpmedel, samt stöd till att utföra vardagliga sysslor som hon inte längre 

orkar med eller klarar av, till exempel stöttning vid måltider och personlig hygien 

(Reitan & Schölberg 2003).  

Problemformulering 

Att drabbas av bröstcancer innebär en psykologisk stress, så som oro, ovisshet och 

osäkerhet. Sjukdomen medför även fysiska förändringar och fysiologiska besvär, så 



 

 

7 

 

som biverkningar av behandling, smärtor och en förändrad kroppsbild. Med hjälp av 

coping kan kvinnan få möjlighet till att på bästa sätt hantera sin situation.  

Coping har en inverkan på hälsan, därför behöver sjuksköterskan få en fördjupad 

kunskap inom området. Med denna studie skall en överblick ges över de former av 

coping kvinnor med bröstcancer använder, oavsett typ av bröstcancerdiagnos, prognos, 

erfarenhet och social situation. Eftersom bröstcancer idag är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor kommer sjuksköterskan med stor sannolikhet att stöta på 

denna patientgrupp.  

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur kvinnor med bröstcancer hanterar sin 

diagnos genom coping. 
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Metod 

Uppsatsen är en litteraturstudie, vilket innebär att forskning från vetenskapliga artiklar 

skall insamlas och analyseras. Artiklarna som resultatet baseras på är både kvalitativa 

och kvantitativa. Det material som framkommer efter sökning, analys och bearbetning 

skall leda fram till litteraturstudiens resultat (Polit & Beck 2011). För att få en struktur 

på denna uppsats utgick författarna från Polit och Becks modell för litteraturstudier 

(2011, s 96.). Modellen tolkades och översattes till svenska. 

1. Formulera frågeställningar 

2. Sökstrategi planeras (val av databas, sökord m.m.) 

3. Sök, identifiera och samla in material (sökningarna dokumenteras) 

4. Gör en första överblick över materialet för att se om det är lämpligt 

5. Läs artiklarna och exkludera de som är olämpliga 

6. Tolka och kritiskt granska artiklarnas innehåll 

7. Analysera artiklarna och kategorisera innehållet 

8. Sammanfatta materialet 

Litteratursökning 

I steg ett formulerades frågeställningar och sedan i steg två planerades genomförandet 

av sökningarna (Polit & Beck 2011). I steg tre genomfördes sökningar i databaserna 

Cinahl och PubMed. I Cinahl användes ämnessökorden ”breast neoplasms” och 

”coping”. I PubMed användes ämnessökorden ”breast neoplasms” och ”coping 

strategies”. Inklusionskriterierna var kvinnor, artiklar från 2008-2013, peer reviewed, 

samt artiklar på engelska och svenska. Exklusionskriterierna var barn (0-18 år) och 

artiklar som innehöll anhörigas coping. Artiklarna som framkom efter sökningarna 

sparades och dokumenterades (Polit & Beck 2011).  

 

Urval 

Urvalsprocessen som genomfördes innefattade steg fyra, fem och sex, som baseras på 

modellen av Polit och Beck (2011). I steg fyra gjordes en första överblick över 

artiklarnas abstrakt och titel. De abstrakt som inte huvudsakligen handlade om coping 

och de som beskrev coping hos anhöriga exkluderades. De 71 artiklar som återstod efter 

denna exkludering blev urval 1. I steg fem gjordes en sekundärgranskning där 

artiklarnas metod och resultat lästes igenom. De artiklar som inte svarade på studiens 

syfte, samt de artiklar som visade sig vara litteraturstudier exkluderades, tio artiklar 

återstod därefter i urval 2.  I urval 3 granskades de återstående artiklarna (steg sex) 

enligt Polit & Becks (2011) granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique of a 



 

 

9 

 

Quantitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative 

Research Report”. Samtliga tio artiklar klarade granskningen.  

 

                

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 

 

Cinahl breast neoplasms (S1) 8495       

 

 

  coping (S2) 2737       

 

 

  S1 AND S2 131 48 9 9 

 

 

PubMed breast neoplasms (S1) 47850       

 

 

  coping strategies (S2) 2649       

 

 

  S1 AND S2 88 27 (4)* 1 1 

 

 

Totalt     71 10 10 

         

        Tabell 1. Sökstrategi och resultat 

* 27 artiklar varav 4 är dubbletter.  

 

Databearbetning 

Artiklarna bearbetades enligt steg sju som innebar analys och kategorisering av 

innehållet (Polit & Beck 2011). Författarna läste noggrant igenom artiklarnas resultat 

och det som benämndes som coping eller copingstrategier plockades ut. Den data som 

framkom punktades upp och märktes med olika nummer beroende på vilken artikel 

resultatet kom ifrån. Coping som innehöll likheter lades ihop i grupper. Grupperna 

analyserades noggrant för att se så att de inte gick in i varandra, justeringar gjordes och 

grupperna fick därefter passande kategorinamn. Slutligen gjordes en sammanfattning av 

kategorierna (steg åtta), detta enligt Polit och Beck (2011).  

 

Etiska överväganden 
För att få uppsatsen etiskt försvarbar har Polit och Becks (2011) råd angående 

litteraturstudier och etiska överväganden följts. Råden säger att litteraturstudier skall ha 

ett objektivt förhållningssätt och att resultatet skall redovisas sanningsenligt. Författarna 

tillämpade objektivitet genom att utesluta förutfattade meningar i den mån det var 

möjligt. Ett sanningsenligt resultat eftersträvades och därför inkluderades alla former av 

coping, även de som inte passade in med den övriga datan. Artiklarna som resultatet 

baserades på var skrivna på engelska, för att få en så korrekt översättning som möjligt 

översatte författarna noggrant artiklarna tillsammans. Om tveksamhet rådde kring 

översättningen användes lexikon. I resultatet förekommer ett citat på svenska, detta 

beror på att författarna ansåg sig ha en tillräckligt god kunskap i engelska för att få en 

korrekt översättning.  
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Resultat 

Resultatet baserades på totalt tio vetenskapliga artiklar, varav nio var kvalitativa och en 

var kvantitativ. Artiklarna redovisas i en matris, se bilaga 1. De former av coping som 

framkom ur de vetenskapliga artiklarna kategoriserades i två huvudgrupper, söka stöd/få 

stöd och kognitiv coping. Söka stöd/få stöd baserades på resultat från tio vetenskapliga 

artiklar, och kategorin indelades i tre underkategorier, familj/vänner/arbete, sjukvården 

och religion. Kognitiv coping baserades på resultat från åtta vetenskapliga artiklar, och 

kategorin indelades i fyra underkategorier, distraktion, förnekelse/undvikande, 

förbereda sig på det värsta och positivt fokus. Kategorierna redovisas nedan i en figur. 

 

SÖKA STÖD/ FÅ STÖD

Familj/vänner/arbete

Sjukvården

Religion
Distraktion

Förnekelse/undvikande

Förbereda sig på det 

värsta

Positivt fokus

SÖKA STÖD/ FÅ 

STÖD
KOGNITIV COPING

Figur 1. Kategorier och underkategorier 

 

Söka-stöd/få-stöd 

Kategorin innefattar hur kvinnorna hanterade sin sjukdom genom stöd från familj, 

vänner och arbete, (Banning et al. 2009; Blow et al. 2011; Browall et al. 2009; Doumit 

et al. 2010; Drageset et al. 2010; Svensson et al. 2009) sjukvården (Blow et al. 2011; 

Ching et al. 2012; Drageset et al. 2010; Fu et al. 2008) samt från sin religion (Banning 

et al. 2009; Blow et al. 2011; Browall et al. 2009; Costa Leite et al. 2012; Doumit et al. 

2010; Svensson et al. 2009). 
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Familj/vänner/arbete 

Kvinnorna fick stöd och uppmuntran från familj, vänner och arbete (Banning et al. 

2009; Blow et al. 2011; Browall et al. 2009; Doumit et al. 2010; Drageset et al. 2010; 

Svensson et al. 2009). Ett sätt för kvinnorna att få stöd från sin familj och sina vänner 

var genom att uttrycka sina tankar och känslor. Genom att berätta för andra hur de 

mådde fick de sedan stöd som en respons (Drageset et al. 2010; Svensson et al. 2009). I 

studien av Doumit et al. (2010) framkom det att kvinnorna fick stöd genom att ta del av 

andras erfarenheter, samt att dela med sig av sina egna. Att se på andra i sin närhet som 

överlevt cancer var även det ett sätt att inhämta stöd (Fu et al. 2008, Doumit et al. 

2010). 

 

 

 

 

 

Sjukvården 

Kvinnorna upplevde att de fick stöd genom att ha tillit till sjukvården och behandlingen 

(Blow et al. 2011; Ching et al. 2012; Drageset et al. 2010; Fu et al. 2008). Genom att 

förlita sig på sjukvården och de råd som gavs kunde kvinnorna lättare acceptera sin 

sjukdom (Ching et al. 2012; Fu et al. 2008). Sjukvården fungerade som ett stöd för de 

kvinnor som upplevde att de inte hade kontroll över sin sjukdomssituation. Genom tillit 

kunde kvinnorna överlämna kontrollen till sjukvården (Ching et al. 2012).   

 

En stödjande och realistisk information om sjukdomen, att den är vanlig och att 

prognosen kan vara god fungerade som ett stöd för kvinnor som nyss fått sin diagnos 

(Drageset et al. 2010). I studien av Ching et al. (2012) beskrev en kvinna att 

sjuksköterskorna stöttade och gav henne råd, hon fick även hjälp till mer positiva 

tankebanor. Flera kvinnor i studien av Svensson et al. (2009) kände sig ibland som en 

börda för familj och vänner, och då upplevde de terapi som ett bra komplement till 

familjens stöd. 

 

Religion 

Många av kvinnorna inhämtade stöd från sin religion (Banning et al. 2009; Blow et al. 

2011; Browall et al. 2009; Costa Leite et al. 2012; Doumit et al. 2010; Svensson et al. 

2009), detta bland annat genom att be böner (Banning et al. 2009; Blow et al. 2011) och 

gå till kyrkan (Svensson et al. 2009). I studierna av Doumit et al. (2010) och Harandy et 

al. (2010) trodde kvinnorna att cancern var Guds vilja och de förlitade sig helt på att 

Gud skulle stötta dem. Av några användes religionen som ett stöd för att hantera sin 

rädsla för det okända, det vill säga ovissheten som sjukdomen förde med sig (Browall et 

al. 2008). En del kvinnor som trodde på andlighet fick styrka därifrån till att acceptera 

cancer som en sjukdom som kan botas (Harandy et al. 2010). 

Min systers vän hade gått igenom 

samma sak, och det hjälpte mig att 

prata med henne. Jag kände mig 

mer avslappnad eftersom jag 

slutade känna att jag var på väg 

mot det okända (Doumit et al. 

2010, s. 36) (fritt översatt av 

författarna). 
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Kognitiv-coping 
Kategorin sammanfattar hur kvinnorna förhöll sig till sjukdomen genom distraktion, 

(Blow et al. 2011; Browall et al. 2009; Drageset et al. 2010; Fu et al. 2008; Harandy et 

al. 2010; Svensson et al. 2009) förnekelse/undvikande, (Blow et al. 2011; Doumit et al. 

2010; Drageset et al. 2010; Harandy et al. 2010; Svensson et al. 2009) förbereda sig på 

det värsta (Ching et al. 2012; Drageset et al. 2010; Svensson et al. 2009) och positivt 

fokus (Ching et al. 2012; Doumit et al. 2009; Drageset et al. 2010; Fu et al. 2008; 

Svensson et al. 2009). 

Distraktion 

Vissa kvinnor använde distraktion som coping för att hantera sjukdomen, de 

distraherade sina känslor och tankar genom att fokusera på annat (Blow et al. 2011; 

Browall et al. 2009; Drageset et al. 2010; Fu et al. 2008; Harandy et al. 2010; Svensson 

et al. 2009). I studien av Drageset et al. (2010) försökte kvinnorna hantera sin ångest 

och osäkerhet genom att avleda obehagliga tankar och känslor. En kvinna använde 

andningsteknik som ett sätt för att hålla borta uppmärksamheten från sjukdomen 

(Drageset et al. 2010). En del kvinnor skingrade sina tankar genom uppehållande 

aktiviteter, några gjorde mattor eller passade barnbarnen (Harandy et al. 2010), medan 

andra föredrog att ta en promenad med hunden eller tapetsera om (Svensson et al. 

2009). I studien av Drageset et al. (2010) distraherade kvinnorna sina tankar genom att 

ägna tid åt fysisk aktivitet, trädgårdsarbete och att umgås med vänner. 

Förnekelse/undvikande 

Flera studier tar upp copingformer där kvinnan väljer att undvika sin sjukdom, både för 

sig själv och för andra. Vissa kvinnor valde att inte berätta för andra om sjukdomen, de 

dolde sina känslor och sitt lidande (Doumit et al. 2010; Drageset et al. 2010; Svensson 

et al. 2009). Många av kvinnorna upplevde det som besvärande när andra människor 

tyckte synd om dem, de kände därför att det var bättre att dölja sjukdomen och lidandet 

(Doumit et al. 2010). I studien av Drageset et al. (2010) ansåg några kvinnor att det var 

fel att uttrycka sina känslor eftersom det tydde på självömkan. Kvinnorna förnekade sin 

sjukdom eftersom de skulle känna sig obekväma med att ställas inför frågor och 

reaktioner från andra (Drageset et al. 2010). Kvinnorna i studien av Svensson et al. 

(2009) undvek att prata om sin sjukdom eftersom de inte trodde på att ett samtal skulle 

kunna förändra deras situation. 

Några kvinnor dolde även sjukdomen för sig själva, detta genom att använda förnekelse 

som ett sätt att skydda sig från verkligheten (Blow et al. 2011). För att orka vara aktiv i 

vardagen använde kvinnorna en förnekande strategi (Harandy et al. 2010). I studier av 

Drageset et al. (2010) och Svensson et al. (2009) beskriver kvinnorna att de valde att 

leva som vanligt, till exempel genom att fortsätta gå till sitt arbete. 

Förbereda-sig-på-det-värsta 

Att förebereda sig på det värsta var en form av coping som hjälpte några kvinnor till att 

inte bli överraskade av kommande besked (Drageset et al. 2010; Svensson et al. 2009). I 

studien av Drageset et al. (2010) berättade kvinnorna att de var mentalt förberedda på 

att cancern hade spridit sig och att den var obotlig. Kvinnorna som hade denna 

inställning trodde själva att det berodde på att de alltid brukade se på skrämmande 
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situationer utifrån det värsta tänkbara (Drageset et al. 2010). Kvinnorna i studien av 

Svensson et al. (2009) förberedde sig också mentalt på att bröstcancern hade spridit sig, 

även om de hoppades på motsatsen. När deras misstankar bekräftades av läkarens 

besked blev de på så vis inte förvånade. En kvinna sade att oavsett vad som händer eller 

hur svårt det blir var hon förberedd på att lida, detta eftersom hon var säker på att 

lidandet skulle leda till att hon blev friskare (Ching et al. 2012). 

Positivt-fokus  

Kvinnorna använde även strategier med ett positivt fokus (Doumit et al. 2009; Drageset 

et al. 2010; Fu et al. 2008; Svensson et al. 2009). I studien av Fu et al. (2008) använde 

sig flera kvinnor av ett positivt tänkande om att bröstcancer är en sjukdom som kan 

behandlas. Först när kvinnorna erkände sin sjukdom kunde de acceptera den och 

därefter möta verkligheten. I studierna av Drageset et al. (2010) och Svensson et al. 

(2009) använde kvinnorna en form av coping som innebar att de tog dagen som den 

kom och levde i nuet. Copingen möjliggjorde att kvinnorna slapp bli överväldigade av 

hotande tankar och känslor, samt att oron minskade. Att leva i nuet var ett sätt för 

kvinnorna att ignorera de problem som låg längre fram i tiden, all kraft och energi 

kunde på så sätt ägnas åt en dag i taget (Drageset et al. 2010).  

Några kvinnor i studien av Svensson et al. (2009) hade trots sin sjukdom en positiv syn 

på framtiden. De försökte leva ett så normalt liv som möjligt, de planerade och såg fram 

emot semestrar, födelsedagsfirande och resor (Svensson et al. 2009). Kvinnorna kunde 

ha ett positivt fokus genom att se på saker som gav dem hopp, de nämner till exempel 

att tanken på ett botemedel gav dem hopp (Ching et al. 2012; Svensson et al. 2009). Att 

kämpa och uthärda var en inställning som hjälpte kvinnorna (Browall et al. 2009; Ching 

et al. 2012; Doumit et al. 2009). 

En del av de kvinnor som hade en positiv inställning gentemot bröstcancern grundade 

sin optimism på tidigare copingerfarenheter (Blow et al. 2011; Drageset et al. 2010), 

samt en positiv självuppfattning (Drageset et al. 2010). I studien av Drageset et al. 

(2010) förklarade kvinnorna att de brukade ha en optimistisk inställning i svåra 

situationer, och den inställningen gjorde att de inte gav upp. Genom att acceptera 

biverkningarna som en del av behandlingen orkade kvinnorna uthärda (Browall et al. 

2009). En kvinna ansåg att hennes goda humör var en viktig copingfaktor, då hon fick 

styrka genom att skratta (Drageset et al. 2010). Andra trodde starkt på att en generell 

god hälsa bidrog till en bättre prognos (Drageset et al. 2010), mental träning genom 

mindfulness och avslappning var exempel på aktiviteter som kunde bidra till detta 

(Browall et al. 2009; Svensson et al. 2009). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur kvinnor med bröstcancer hanterar sin 

diagnos genom coping. Litteraturstudiens resultat visar på att kvinnor med bröstcancer 

använder olika former av coping. De viktigaste resultaten som framkom ur de 

vetenskapliga artiklarna var att kvinnorna använde sig av stöd och kognitiv coping för 

att ta sig igenom sjukdomsförloppet. Stöd kunde fås av familj, vänner, arbete, 

sjukvården och religionen. Genom kognitiv coping hanterade kvinnorna de 

påfrestningar som sjukdomen innebar utifrån olika perspektiv, undvikande/förnekande, 

distraktion, förbereda sig på det värsta och positivt fokus. 

Resultatdiskussion 
Stöd från familj, vänner och sjukvården var viktigt för flera av kvinnorna i samtliga 

vetenskapliga artiklar. I studien av Greenslade et al. (2010) undersöktes upplevelser hos 

kvinnor som genomgått poliklinisk bröstcancerkirurgi, och i den studien framkom det 

att flera av deltagarna ansåg att just stöd från familjemedlemmar och vänner var den 

största hjälpen till att hantera situationen. Detta kanske tyder på att stöd är en av de 

viktigaste faktorerna till coping. Sjuksköterskan borde uppmuntra anhöriga till att vara 

mer delaktiga och förklara för dem att de spelar en särskilt stor roll för kvinnan i hennes 

sjukdomshantering. Al-Azri och Al-Moundhri (2009) gjorde en litteraturstudie där de 

undersökte bröstcancerdiagnosens verkan, samt den coping kvinnorna använde för att 

hantera sjukdomen. I litteraturstudien framkom det att kvinnor som uttrycker sina 

känslor efter diagnosbeskedet har en koppling till en högre överlevnadsgrad. Att 

sjuksköterskan uppmuntrar kvinnan till att uttrycka sina känslor anses därför också vara 

av vikt för att kvinnan skall kunna gå vidare i sin copingprocess. 

I studien av Aizer et al. (2013) undersöktes sambandet mellan patienters civilstatus och 

cancerprognos. Ur studien framkom det att de som hade en livspartner löpte en mindre 

risk för återfall, samt att chansen för överlevnad ökade. Därför kanske socialt stöd inte 

enbart har betydelse för själva hanterandet av sjukdomen, utan också för prognosen.  

I resultatet framkom det även att kvinnor använde sin religiösa tro som stöd. Al-Azri 

och Al-Moundhri (2009) kom i sin litteraturstudie fram till att religiös tro var den mest 

använda copingformen hos bröstcancerpatienterna i studien. Känner sjuksköterskan till 

att en patient är troende kan patienten uppmuntras till att fortsätta inhämta stöd från sin 

religion och därmed kanske stödet kan bli starkare.   

Förnekande och undvikande former av coping användes av flera kvinnor i artiklarna. 

Vos och De Haes (2007) genomförde en litteraturstudie där de beskrev förekomsten av 

förnekelse hos cancerpatienter med olika cancerdiagnoser, hur förnekelsen påverkas av 

bakomliggande faktorer, samt vilken effekt förnekelsen har på livskvaliteten. Det 

framkom att förnekelse är något som förekommer i olika stadier av 

sjukdomshanteringen, och för vissa har det en positiv inverkan medan det för andra kan 

ha en negativ inverkan (Vos & De Haes 2007). Redan år 1989 beskrev Carver et al. 

(1989) liknande resultat, de ansåg att förnekelse fungerar i ett tidigt skede av en 

stressfylld situation, men att det på längre sikt kan förhindra andra sätt till coping. 
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Därför bör sjuksköterskan vara uppmärksam på om patienten kvarstår i sin förnekelse, 

eftersom det kan leda till att copingprocessen avstannar. 

En del av kvinnorna valde att inte berätta om sin sjukdom och sitt lidande för andra, 

detta kunde bero på att de kände sig obekväma inför omgivningens reaktioner. I en 

litteraturstudie av Shockey Stephensen (2004) undersöktes i vilka sammanhang 

förnekelse fungerar som coping hos cancerpatienter. De kom fram till att patienterna 

ibland använde förnekelse när de inte kände någon tillit till sjuksköterskan. Ibland 

kunde patienterna känna av att sjuksköterskan var obekväm med situationen och därför 

undvek de att ta upp ämnet (Shockey Stephensen 2004). En god relation mellan 

sjuksköterska och patient är en viktig grund för att skapa tillit, känner patienten tillit till 

sjuksköterskan kan sådana situationer undvikas. 

I resultatet framkom det att några kvinnor trodde på att en generell god hälsa skulle 

kunna bidra till en bättre prognos. I en kvalitativ studie av Chen och Chang (2012) 

undersöktes konsekvenserna av livsstilsförändringar hos patienter med cancer (oavsett 

typ av diagnos), från symtom till diagnos och behandling. Studien tog upp att flera 

patienter efter sin cancerdiagnos valt att förändra sin livsstil, till exempel genom att 

motionera, förändra sin diet och gå ned i tjänstgöringsgrad. De insåg att livet var skört 

och att en förändrad livsstil kanske skulle ge dem en chans till en bättre prognos (Chen 

& Chang 2012). Många av patienterna kanske känner att de vill förändra sin livsstil men 

att de inte har någon kraft till det. Sjuksköterskan kan då fungera som en stöttande hand 

och hjälpa patienterna till förändring.  

Ogunleye och Holmes (2009) kom i sin studie fram till att fysisk aktivitet hos kvinnor 

med bröstcancer är förknippat med ett bättre humör, en bättre kroppsbild och en högre 

självkänsla. Eftersom bröstcancer för många kvinnor medför en negativ kroppsbild och 

en dålig självkänsla skulle hjälp och stöttning till att utföra fysisk aktivitet kunna 

minska dessa negativa effekter. 

Metoddiskussion 
Metodens tillvägagångssätt bygger på Polit och Becks (2011) modell för 

litteraturstudier. Genom att strukturera upp materialet enligt deras modell underlättades 

arbetet och utformningen av uppsatsen. Ett steg i modellen innebar att abstrakt och titel 

genomlästes för att eventuellt eliminera irrelevanta artiklar. Detta kan ha inneburit att 

artiklar som innehållit någon form av coping har uteslutits då det kanske inte alltid 

framkommer i abstraktet att artikeln nämner coping i resultatet.  

Artiklarna som uppsatsens resultat bygger på benämner både coping och 

copingstrategier. Båda benämningarna inkluderades i datainsamlingen för att inte gå 

miste om viktig data till resultatet. Författarna valde dock själva att benämna det som 

coping, detta för att läsaren inte skulle tolka det som att resultatet byggde på en färdig 

modell av strategier.  

I databassökningarna, både i PubMed och Cinahl användes sökordet breast 

neoplasms istället för breast cancer eftersom neoplasms innefattar alla former av 

bröstcancer. Eftersom uppsatsen inte är inriktad på någon specifik form av bröstcancer 
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gav sökningen med breast neoplasms en större bredd. I Cinahl användes 

sökordet coping, och i PubMed användes sökordet coping strategies. Skillnaden mellan 

sökorden berodde på att PubMed har en mer medicinsk inriktning, och en specificering 

av sökordet krävdes för att få fram samtliga artiklar som handlade om coping. 

För att resultatet skulle bygga på den senaste forskningen inkluderades enbart artiklar 

från år 2008 och framåt. Detta ansågs som viktigt eftersom uppsatsens resultat skall 

kunna tillämpas i dagens sjukvård. Uppsatsen är inte inriktad på något specifikt skede 

av kvinnornas sjukdom, detta för att ge en överblick på de former av coping som 

förekommer under hela sjukdomsprocessen. Det har under uppsatsskrivandets gång 

blivit allt mer uppenbart att coping är något som inte kan kopplas till specifika 

händelser eftersom coping är en del av en process där flera faktorer spelar in. 

Antonovsky (1991) styrker detta genom att hävda ett en lyckad problemhantering 

bygger på att använda den coping som passar bäst vid ett specifikt tillfälle. Med denna 

insikt kan valet av att inkludera alla skeden av sjukdomen motiveras till att vara bra. 

Resultatet baseras på nio kvalitativa artiklar och endast en kvantitativ artikel. De 

kvalitativa artiklarna återspeglar kvinnornas personliga berättelser om 

sjukdomshanteringen, medan den kvantitativa tar upp olika former av coping och 

jämför hur coping används med hänsyn till sociodemografiska skillnader. Den 

kvantitativa artikeln togs med i tron om att få ett bredare perspektiv på de former av 

coping som är representativa för kvinnor med bröstcancer. I efterhand insågs det dock 

att artikeln inte tillförde någon ytterligare form av coping, utan bekräftade bara de 

copingformer som framkom ur de kvalitativa artiklarna. 

Uppsatsens resultat har baserats på vetenskapliga artiklar från länder över hela världen. 

Resultatet kan därför inte kopplas till ett särskilt folkslag, utan de kategorier som tagits 

fram anses representera kvinnornas coping från länder världen över. Givetvis hade 

uppsatsen kunnat baseras på artiklar enbart från västvärlden, och frågan är då om 

resultatet hade sett annorlunda ut. 

Klinisk-betydelse 

Författarna vill med denna uppsats ge sjuksköterskor en ökad förståelse för vilken 

betydelse coping har för kvinnor med bröstcancer. Coping är viktigt eftersom det har en 

stark inverkan på hälsan. Om sjuksköterskor är medvetna om detta kan de vägleda 

kvinnor med bröstcancer till en mer effektiv sjukdomshantering, vilket i sin tur kan leda 

till en bättre hälsa. Den kliniska betydelsen är stor med tanke på antalet kvinnor som 

insjuknar varje år. Sjuksköterskor kommer med stor sannolikhet att påträffa denna 

patientgrupp och därigenom fås en stor nytta av denna uppsats. 

Förslag-till-fortsatt-forskning 
En fortsatt forskning på hur coping skiljer sig mellan länder och ålder vore önskvärt för 

att få en bättre överblick över om copingen skiljer sig åt. Under uppsatsens gång har det 

framkommit att coping har en inverkan på hälsan, därför vore det intressant att se hur 

hälsan faktiskt påverkas. Några former av coping som fåtts fram i denna uppsats har 

även setts i artiklar där patienter har andra cancerdiagnoser. Det hade därför varit 
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intressant med ytterligare fördjupning kring detta för att se skillnader och likheter i 

coping mellan olika cancerdiagnoser. 

Slutsats 
Kvinnorna hanterade sin bröstcancerdiagnos genom många olika former av coping. 

Resultatet visar att många kvinnor inhämtade stöd genom att uttrycka sina tankar och 

känslor för människor i sin omgivning, genom tillit till sjukvården och genom att 

använda sin religiösa tro. Kvinnorna hade olika sätt att bemöta diagnosen, en del hade 

ett positivt fokus, andra undvek och förnekade sin sjukdom, några förberedde sig på det 

värsta och vissa distraherade sig genom att fokusera på annat. Om sjuksköterskan har 

kunskap om coping och dess effekter kan kvinnan få vägledning i sitt sätt att hantera 

sjukdomen.  
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Banning, M., 

Hafeez, H., 

Faisal, S., 

Hassan, M. & 

Zafar, A.  

 

2009 Undersöka  

copingstrategier 

som används av 

patienter med 

bröstcancer i 

förhållande till 

deras fysiska och 

psykiska hälsa, 

samt religion och 

familjefrågor. 
 

En kvalitativ studie 

med tematisk analys 

där 30 kvinnor 

intervjuades. Inga 

redovisade bortfall. 

Kvinnorna fick stöd från 

sin religion genom att be 

böner samt stöd och 

uppmuntran från familj, 

vänner och arbete. 

 

Blow, A.J., 

Swiecki, P., 

Haan, P., 

Osuch, J.R., 

Symonds, 

L.L., Smith, 

S.S.,      

Walsh, K. & 

Boivin, M.J.    

 

 

 

2011 Utveckla en 

teoretisk förståelse 

för vad kvinnor 

med bröstcancer 

går igenom? 

En kvalitativ 

tvärsnittsstudie där 

berättelser från 30 

kvinnor jämfördes. 

Inga redovisade 

bortfall. 

Stöd genom tidigare 

upplevelser, stöd från 

människor i sin närhet, 

stöd genom tillit till 

sjukvården och 

behandlingen  och stöd 

från sin religion. 

Fokusera på annat. 

Förnekelse för att skydda 

sig mot verkligheten. 

Hjälp genom tidigare 

erfarenheter. 

 

Browall, M., 

Persson, L.O., 

Ahlberg, K., 

Karlsson, P. & 

Danielson, E.   

 

 

 

 

2009 Undersöka vilken 

typ av stressade 

händelser 

postmenopausade 

kvinnor med 

bröstcancer 

upplever samt blir 

påverkade av 

under kemoterapi 

samt vilka 

copingtrategier de 

använder. 

Kvalitativ studie. 

Deltagarna var 75 

kvinnor i åldrarna 

55-75 år. Data 

analyserades både 

kvalitativt och 

kvantitativt. Inga 

redovisade bortfall. 

Stöd från familj och 

vänner, religion 

fungerade som ett stöd  

för att hantera rädsla för 

det okända. Coping 

genom acceptans och 

distraktion. Mindfulness 

och avslappning var 

andra sätt till coping. 
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Ching, S.S.Y., 

Martinson, 

I.M. & Wong, 

T.K.S 

 

 2012 Undersöka coping 

hos kinesiska 

kvinnor med 

bröstcancer, från 

diagnos till 

avslutad  

behandling. 

En kvalitativ studie. 

I studien ingick 24 

kvinnor. 

Datainsamling 

skedde genom  

personliga 

intervjuer, varav 5 

kvinnor 

intervjuades 3 

gånger från diagnos 

till 3 månader efter 

avslutad 

behandling. Inga 

redovisade bortfall. 

Coping genom att 

kämpa, uthärda, följa 

naturens gång, ha tillit 

till sjukvården, positivt 

fokus och hopp om 

botemedel. 

 

Costa Leite, 

F.M., Costa 

Amorim, 

M.H., Silveira 

De Castro, D. 

& Canicali 

Primo, C. 

 

2012 Undersöka  

sambandet mellan 

copingstrategier 

hos kvinnor med 

bröstcancer som 

använder 

tamoxifen   och 

sociodemografiska 

faktorer. 

En tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

metod. I studien 

ingick (270) 

kvinnor med 

diagnosen 

bröstcancer som 

använder 

tamoxifen. 

Datainsamling 

skedde mellan maj 

och september 

genom personliga 

intervjuer samt 

frågeformulär. 

I artikeln framkom det 

att kvinnor använder 

religionfokuserad- och 

problemfokuserad 

coping, samt sökande 

efter socialt stöd.  

 

Doumit, 

M.A.A., 

Abu-Saad 

Huijer, H., 

Kelley, H.J., 

El Saghir, 

N.  & 

Nassar, N. 

 

2009 Få en djupare 

förståelse av de 

copingstrategier 

som förespråkas 

av libanesiska 

kvinnor med 

bröstcancer. 

En kvalitativ 

studie. I studien 

ingick 10 kvinnor 

med bröstcancer. 

Data samlades in 

via intervjuer som 

bandades. Data 

analyserades efter 

en hermeneutisk 

process. Inga 

redovisade 

bortfall. 

Copingstrategier som 

framkom ur studien var 

stöd från familj, vänner 

och arbete, dra nytta av 

andras erfarenheter, 

dela med sig av egna 

erfarenheter, dölja sin 

sjukdom och lidande 

för andra, positiv 

coping: kämpa.  
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Drageset, 

S., 

Lindstrom, 

T.C. & 

Underlid, K.  

  

2010 En rapport av en 

deskriptiv studie 

av 

copingstrategier 

som används av 

kvinnor med 

bröstcancer 

mellan diagnos  

och operation. 

En kvalitativ 

studie. I studien 

ingick 21 kvinnor 

som nyligen 

diagnostiserats 

med bröstcancer 

och väntade på 

operation. Data 

samlades in 

genom personliga 

intervjuer. Datan 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Inga redovisade 

bortfall. 

Studien visar på flera 

copingtrategier; stöd 

från familj och vänner, 

stöd genom tillit till 

sjukvård och 

behandling, distrahera 

tankar och känslor 

genom fokus på annat 

så som fysisk aktivitet, 

förnekande strategi, 

fortsätta leva som 

vanligt, förbereda sig 

för det värsta, positivt 

fokus, leva i nuet, steg  

för steg och en 

allmän/generell god 

hälsa. 
 

Fu, R.M., 

Xu, B., Liu, 

Y. & Haber, 

J. 

 

2008 Beskriva 

kinesiska 

kvinnors 

erfarenheter av 

att anpassa sig 

till bröstcancer, 

diagnos och 

behandling.  

En kvalitativ 

studie. I studien 

ingick 22 

kinesiska kvinnor. 

Data samlades in 

genom intervjuer 

med en deskriptiv 

fenomenologisk 

metod. Inga 

redovisade 

bortfall. 

I studien framkom flera 

sätt till coping: stöd 

från andra i sin 

omgivning och från 

sjukvården, distraktion 

genom fokus på annat, 

positivt fokus, erkänna 

sjukdomen och möta 

verkligheten, inse att 

bröstcancer kan 

behandlas och att man 

inte är ensam. 

Harandy, 

F.T. , 

Ghofranipo

ur, F., 

Montazeri, 

A., 

Anoosheh, 

M.,  

Bazargan, 

M., 

Mohammad

i, E., 

Ahmadi, F. 

& Niknami, 

S. 

 

2010 Undersöka 

religionens och 

andlighetens roll 

vid bröstcancer 

hos kvinnor i 

Iran,  

copingstrategier 

och 

följsamheten till 

sjukvårdens 

behandlingar.   

En kvalitativ 

studie. I studien 

ingick 39 iranska 

kvinnor med 

bröstcancer. Data 

samlades in 

genom 

semistrukturerade 

djupgående 

personliga 

intervjuer. Data 

analyserades med 

hjälp av 

innehållsanalys. 

Inga redovisade 

bortfall. 

I studien framkom det 

att kvinnorna 

inhämtade stöd från sin 

religion och fick styrka 

från sin andlighet, de 

använde distraktion 

genom fokus på annat 

så som uppehållande 

aktiviteter: Göra 

mattor, måla, passa 

barnbarnen, delta i 

religiösa och andra 

aktiviteter. Kvinnorna 

använde också en 

förnekande strategi för 

att kunna vara aktiv i 

det dagliga livet. 
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Svensson, 

H., 

Brandberg, 

Y., Einbeigi, 

Z., 

Hatschek, T. 

& Ahlberg, 

K. 

 

2009 Undersöka 

psykologiska 

reaktioner och 

coping bland 

kvinnor med 

metastaserande 

bröstcancer. 

En kvalitativ 

studie. I studien 

ingick 20 kvinnor. 

Data samlades in 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer med 

psykolog och 

forsknings-

sjuksköterska. 

Data analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys. 

Bortfallet var två 

kvinnor på grund 

av nedsatt 

allmäntillstånd. 

Copingstrategier som 

framkom ur studien var 

inhämta socialt stöd, 

uttrycka tankar och 

känslor, stöd från 

religion, distraktion 

genom fokus på annat, 

undvikande strategi, 

fortsätta leva som 

vanligt, positivt fokus, 

leva i nuet, hopp om 

botemedel, mental 

träning: mindfulness 

och avslappning och att 

förbereda sig på det 

värsta. 
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