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Abstrakt 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor världen 

över. Bröstcancer bildas i mjölkkörtlarna eller mjölkgångarna, en knöl i bröstet är det 

vanligaste symtomet. Med tidig upptäckt av sjukdomen är prognosen god.  

Syfte: Att beskriva erfarenheter hos kvinnor som lever med bröstcancer. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar valts ut och som 

litteraturstudien har sin grund i. Artiklarna är funna i två olika databaser, Cinahl och 

PubMed. Dessa är analyserade med en induktiv kvalitativ ansats. Åldern på kvinnorna 

varierar från 30-91 år. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle svara an 

på studiens syfte och vara skrivna på svenska eller engelska. Det gjordes även vissa 

avgränsningar för att minska ner materialet, där använde vi oss av woman, ett 

årsintervall från 2005-2015 och att artiklarna skulle vara vetenskapliga. De artiklar som 

endast handlade om behandling eller de artiklar där kvinnorna friskförklarats 

exkluderades. 

Resultat: Fyra kategorier hittades: förändring, behov, känslomässiga reaktioner samt 

religiös tro. Den största kategorin som framgick under analysprocessen var förändring.  

Slutsats: Resultatet beskriver olika erfarenheter hos kvinnor med diagnosen bröstcancer. 

Dessa handlar till största del om de förändringar som sker i kroppen, relationer och 

livsstil. Resultatet visar hur de olika erfarenheterna leder till ett lidande för kvinnorna. 

 

Nyckelord 
Bröstcancer, kvinnor, erfarenhet, lidande.  

 

Tack 
Stort tack till vår handledare Cecilia Olin för stöd och bra vägledning genom hela vårt 

examensarbete. 
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1 Inledning 
Bröstcancer är den mest förekommande formen av cancer bland kvinnor inom EU. Det 

finns stora skillnader mellan de olika medlemsländerna. I vissa länder ses en ökning av 

antalet drabbade samtidigt som antalet dödsfall minskar (Prigorowsky, 2010). Antalet 

kvinnor som drabbas av bröstcancer i världen har ökat markant de senaste 30 åren 

(Hansen, 2011). Bröstcancer är precis som i Europa den vanligaste cancerformen hos 

kvinnor världen över (Lindstrand, Bergström, Rosling, Rubenson, Stenson & Tylleskär, 

2006). Genom denna litteraturstudie önskar vi få ökad kunskap om de erfareheter 

kvinnor världen över har om att leva med bröstcancer. Detta med förhoppningen om att 

kunna bemöta denna patientgrupp på ett värdigt sätt i vårt framtida yrke som 

sjuksköterskor. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Centralt begrepp 

Erfarenhet 

Nationalencyklopedin (2016) beskriver erfarenhet som den process kunskap eller 

färdighet anskaffas genom. Vidare skriver Nilsson Kajermo och Wallin (2009) att 

kunskap baserad på erfarenhet stegvis byggs upp genom att en individ medverkar i olika 

situationer och genom dessa skaffar sig erfarenhet.  

 

2.2 Patologi 

Bröstcancer bildas antingen i mjölkgångarna eller mjölkkörtlarna. I sällsynta fall kan 

den även bildas i bindväven mellan körtlarna. Kännetecknet för cancerceller generellt är 

att de förökar sig okontrollerat samtidigt som det finns en störning i den naturliga 

celldöden. Ofta bildar cancercellerna en tumör. Bröstcancern kan spridas till 

lymfkörtlarna och till andra delar av kroppen via blodbanan. Där kan då dottertumörer, 

metastaser, bildas. De vanligaste ställena i kroppen för metastaser är de delar som har en 

riklig blodförsörjning (Dahllöv, 2015). 

 

2.3 Etiologi 

Bröstcancer kan orsakas av onormalt höga nivåer av östrogen. Att få första  

menstruationen tidigt och att sent komma in i klimakteriet gör att kroppen utsätts för  
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hormonet under en längre tidsperiod. Detta kan öka risken för bröstcancer. 

Hormonbehandling, vid till exempel klimakteriebesvär eller preventivmedel, är också 

en riskfaktor liksom stigande ålder och en osund livsstil påverkar risken att drabbas. 

Övervikt och alkoholkonsumtion är delar i livsstilen som kan påverka. En tidig första 

graviditet och ett flertal graviditeter minskar däremot risken för att insjukna i 

bröstcancer. Det finns viss ärftlighet i bröstcancer och detta arv kan finnas från både 

mammans och pappans sida. Ungefär 5-10% av all bröstcancer är ärftlig (Dahllöv, 

2015). 

 

2.4 Symtom 

Nystrand (2014) beskriver en knöl som upptäcks i bröstet som det vanligaste symtomet 

vid bröstcancer. Knölar i armhålan kan också vara ett tecken eller att bröstet upplevs 

större och hårdare, huden kan rodna och bröstvårtan bli indragen men det kan också 

komma vätska eller blod från bröstvårtan. Upplevs smärta och ömhet i brösten är detta 

ofta inget tecken på att man drabbats av bröstcancer utan det har ofta hormonella 

förklaringar. Dahllöv (2015) menar att smärtan bör urskiljas från de smärtor som 

uppstår under till exempel en menscykel. 

 

2.5 Förebyggande åtgärder 

Att själv utföra kontroller av sina bröst samt att gå på undersökningar rekommenderas 

som förebyggande åtgärder. En undersökning som erbjuds är mammografi (Mårsell, 

2004). Skulle en förändring upptäckas får kvinnan komma tillbaka för ytterligare 

kontroller där en kombination av mammografi och ultraljud utförs. Är detta inte 

tillräckligt kan man genomgå fin- eller mellannålsbiopsi (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.6 Behandling 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) menar att sjukvården ska förebygga ohälsa 

samt främja hälsa. Behandling vid sjukdom främjar hälsa och vid bröstcancer finns 

olika typer av behandlingar. Dessa är strålbehandling, kirurgi, cytostatikabehandling 

eller andra läkemedelsbehandlingar. En kombination av behandlingarna gör att 

effektiviteten ökar. Den första behandlingen som vanligtvis utförs är kirurgi (Dahllöv, 

2015).  
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2.7 Global förekomst 

År 2010 fick 1 643 000 kvinnor diagnosen bröstcancer och ungefär 425 000 dog av 

sjukdomen världen över. Orsaken till att fler kvinnor idag drabbas av bröstcancer är 

ännu inte fastställd. En förklaring till ökningen kan vara att det idag lever fler kvinnor 

inom den åldersgrupp som är den mest drabbade (Hansen, 2011). Den åldersgrupp som 

sägs vara den mest drabbade är medelålders kvinnor och äldre kvinnor där medianåldern 

beräknas till 64 år (Nystrand, 2014). Detta är dock inte hela förklaringen då det har visat 

sig att livsstil och kost även har stor inverkan. Utifrån ett geografiskt perspektiv ses en 

ökning av bröstcancer bland kvinnor i framförallt fattiga länder där kvinnor i högre grad 

avlider. Anledningen till detta kan vara att kvinnor i västvärlden erbjuds screening, 

vaccination samt medicinering vilket inte kan erbjudas i dessa länder (Hansen, 2011). 

 

2.8 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring erfarenheter av att leva med en livshotande sjukdom belyser 

olika slags lidande hos de drabbade. Ervik och Asplund (2012) beskriver upplevelser 

hos män med prostatacancer. Studien identifierade fem teman som beskrev patienternas 

resa genom sjukdomens alla stadier. “Känslan av att något var fel” identifierades som 

första temat och “att prata om cancer och dess intima detaljer” var det femte temat. 

Författarna belyser även männens upplevelser av en identitetsförlust på ett existentiellt 

plan. I en annan studie gjord av O’Driscoll, Corner och Bailey (1999) beskrivs 

patienters upplevelser av att leva med lungcancer. Andnöd och känslan av att inte få 

tillräckligt med luft beskrevs i denna studie som ett hinder för aktiviteter och sociala 

relationer. Studierna beskriver det livslidande och sjukdomslidande som uppkommer i 

samband med cancer. Gemensamt för slutsatserna i denna forskning är de existentiella 

reflektioner som väcks hos de drabbade.  

 

Tidigare forskning visar även att unga kvinnor med diagnosen bröstcancer upplevde 

mer symtom från sjukdomen än äldre kvinnor. Fatigue och sömnsvårigheter hade störst 

påverkan på kvinnornas livskvalitet och gjorde att den försämrades. Minskad sexuell 

funktion och njutning var det som upplevdes ha minst påverkan på livskvaliteten (Janz, 

Mujahid, Chung, Lantz, Hawely, Morrow, Schwartz & Katz, 2007). Vidare beskriver 

Bulotiene, Vesseliunas och Ostapenko (2007) att livskvaliteten försämrades hos kvinnor 

som genomgått någon typ av operation. Försämringen märktes främst i deras 

emotionella och sociala välmående. Livskvaliteten försämrades mest hos de kvinnor 
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som genomgått mastektomi i kombination med cytostatika. Huang, Guo, Hung, Shih, 

Lee, Hung och Huang (2010) skriver att över en tredjedel av kvinnorna med bröstcancer 

i deras studie uppvisade depressiva symtom. Lägre inkomst och pågående behandling 

var två faktorer som ökade risken för depression. Inkomst och sjukdomsstadie 

påverkade också kvinnornas livskvalitet. En hög inkomst och ett tidigt stadie i 

sjukdomen resulterade i högre livskvalitet hos kvinnorna.  

 

Arman och Rehnsfeldt (2002) skriver om hur kvinnor med bröstcancer utvecklade en 

större medvetenhet om förhållandet mellan liv och död. De fyra kvinnorna i studien 

blev mer medvetna om vad som var viktigt för dem i deras liv. Deras behov ökade av att 

leva deras liv utifrån deras egna viljor och prioriteringar och när detta inte gick skapades 

en frustration hos kvinnorna. Studien belyser bland annat en kvinna som började 

fundera kring meningen med livet. Önskan om en nära relation hade ännu inte uppfyllts 

vilket skapade ett intensivt lidande för kvinnan. Vidare beskriver samma författare en 

annan kvinnas erfarenhet av bröstcancer som menar att den tydligaste förändringen som 

uppkom i samband med sjukdomen var den kontroll över livet kvinnan kunde skaffa 

sig. 

 

2.9 Teoretiskt ramverk 

2.9.1 Katie Erikssons lidandeteori 

Katie Erikssons lidandeteori valdes som teoretiskt ramverk till vår uppsats då vi i 

resultatet upptäckte lidande som en gemensam nämnare hos kvinnor som lever med 

bröstcancer. Eriksson (2001) skriver att begreppet lidande fram till 1940-talet 

definierades som smärta, plåga eller vånda. Begreppets betydelse har på senare tid 

förändrats till smärta och sjukdom. Lidande och smärta är inte synonyma, smärta kan 

förekomma utan lidande precis som lidande kan förekomma utan smärta. Lidande har 

både en negativ och en positiv dimension och motsatsen till lidande är lust. Att lida 

innebär att pinas, våndas, kämpa och utstå smärta samt att försonas. Ur begreppet 

lidande kan fyra huvudområden urskiljas: Något negativt eller ont som ofredar 

människan, något människan utsätts för och måste leva med, en kamp och en försoning. 

Vidare kan tre olika lidanden identifieras, sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. 
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Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är det lidande som uppstår vid sjukdom och tillhörande behandling. 

Det har länge funnits kunskap om att lidande orsakas av sjukdom och behandling. 

Lidandet beror då framförallt på kroppslig smärta eller själsligt lidande. Den kroppsliga 

smärtan orsakas av sjukdomen i sig, smärtan uttrycks fysiskt genom att till exempel ha 

ont i bröstet. Trots att smärtan uttrycks fysiskt är den inte bara kroppslig, den kroppsliga 

smärtan upplevs av människan som helhet. Det själsliga lidandet uppstår då människan 

känner skuld, skam eller förnedring associerat till sin sjukdom eller behandling. 

Sjukdom kan också leda till att individen upplever förluster av olika slag vilket också 

bidrar till lidande. Exempel på förluster som kan upplevas är förlust av personer i sin 

nära omgivning, förlust av tidigare förmågor, förändring av det sociala livet och 

upplevelse av att människovärdet minskar (Eriksson, 2001). 

 

Vårdlidande 

Eriksson (2001) definierar vårdlidande som det lidande vilket uppstår i vården. Samma 

författare skriver att Nightingale menar att detta lidande uppkommer till följd av 

otillräcklig vård och är alltså inte ett sjukdomssymtom. Detta lidande är ett onödigt 

lidande som inte uppstår om vården utförs på ett korrekt sätt. Vårdlidandet är subjektivt 

och delas in i fyra olika kategorier: kränkning av patientens värdighet, fördömelse och 

straff, maktutövning och utebliven vård.  

 

Livslidande 

Livslidande kan upplevas då individen känner sig hotad eller när förmågan till sociala 

interaktioner försämras. Då en individ drabbas av sjukdom eller ohälsa påverkas hela 

livssituationen. Det vardagliga livet hotas och det som varit självklart tas i från en. Detta 

lidande associeras starkt till livet och existensen. Inom detta lidande kan två kategorier 

utläsas: att förintas och att ge upp. Känslan av att hotas av förintelse uppstår då 

vetskapen finns om att döden snart kan inträffa, men tidpunkten är fortfarande oklar. 

Detta skapar ett enormt lidande. Livslidandet kan förändra hela livet hos den drabbade. 

Ett fysiskt lidande innefattande smärta kan bli paralyserande för människan. Plötsliga 

förändringar gör att människan behöver tid för anpassning samt att finna en ny mening i 

sin situation. Upplevelsen av att känna sig hel som människa kan förändras och den som 

drabbats av livslidande kan istället känna att helheten löses upp till en massa delar. Det 

är vanligt att möta patienter inom vården som verkar ge upp när de inte längre orkar 
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kämpa i situationer som upplevs hopplösa för dem. Att ge upp innebär ett stort lidande 

för den drabbade (Eriksson, 2001).  

 

2.9.2 Att lindra lidande 

Eriksson (2001) menar att vårdlidande bör elimineras då detta är ett onödigt lidande. De 

lidanden som inte går att eliminera bör istället försöka lindras. Lidande kan lindras 

genom att inte missbruka makt, döma patienten eller kränka dennes värdighet. Lidande 

kan också lindras då patienten får den vård som denne är i behov av. Som vårdpersonal 

är det viktigt att bekräfta patientens värdighet samt visa respekt. Ord, blickar och 

beröring är små gester med vilka vårdpersonal enkelt kan visa medlidande. Detta 

medlidande är viktigt för den lidande att få. Vårdpersonal kan lindra lidande på många 

olika sätt, till exempel genom att visa att patienten är välkommen i vården och ge 

patienten plats. Lidande kan också minskas genom att patienten får tillräcklig 

information om sin situation samt genom att svara på dennes frågor. Bekräftelse, 

förståelse och att patienten känner sig älskad är också viktigt. Patienterna ska mötas 

med värdighet och inges känslan av att de har rätt till att få vara patient samtidigt som 

denne också är människa. Unik och individanpassad vård är också ett sätt att lindra 

lidande.  

 

Wiklund (2009) menar att lidande kan lindras genom en process som kallas lidandets 

drama. Denna process består av tre steg. I det första steget blir lidandet bekräftat, i det 

andra steget får människan tid att vara i sitt lidande och det tredje steget handlar om att 

försonas med sitt lidande. Under denna process är det viktigt att sjuksköterskan 

uppmuntrar patientens berättelse, ger avlastning till den sjuke, hittar balans som låter 

patienten berätta om sitt lidande utan att forcera fram historien och samtidigt inte vara 

överbeskyddande, samt att vara lyhörd. Dahlberg och Segesten (2010) skriver om 

vårdlidande och betonar vikten av att det vardagliga livet ska fungera för att minimera 

risken för detta lidande. Samma författare menar precis som Eriksson (2001) att detta 

lidande även kan lindras genom delaktighet och information om vården.  

 

3. Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor världen över och prognosen 

är god vid tidig tumörupptäckt. Tidigare forskning som beskrivit erfarenheter av att leva 

med livshotande sjukdom belyser bland annat känslan av identitetsförlust och hinder 
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diagnoserna utgör för det vardagliga livet. Annan forskning har studerat hur 

bröstcancerdiagnos påverkar kvinnors liv och livskvalitet. Denna forskning tar bland 

annat upp att ekonomiska resurser och sjukdomsstadie har betydelse för hur 

livskvaliteten upplevs. Genom att studera tidigare forskning kan både negativa och 

positiva aspekter urskiljas av att drabbas av en livshotande sjukdom som till exempel 

bröstcancer. De negativa aspekterna bidrar till ett lidande för den drabbade. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) menar att sjukvården ska arbeta för en god hälsa. För 

att vårdpersonal ska kunna främja hälsan hos kvinnor med bröstcancer är deras 

bemötande och stöd av stor betydelse. Grunden till ett gott bemötande och stöd hos 

vårdpersonalen vilar på den kunskap och förståelse de har om kvinnornas erfarenheter 

kring sjukdomen. Vi vill därför med denna litteraturstudie få en ökad förståelse om 

erfarenheter hos kvinnor som lever med bröstcancer. 

 

4. Syfte 

Syftet är att beskriva erfarenheter hos kvinnor som lever med bröstcancer. 

 

5. Metod 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver en allmän litteraturstudie som en översikt av 

tidigare forskning inom ett ämne. Samma författare användes som stöd vid 

litteraturssökningen i denna uppsats. Tolv artiklar granskades och av dessa användes 

elva i denna litteraturstudie.  

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i denna litteraturstudie var att artiklarna skulle svara på studiens syfte 

samt vara skrivna på engelska eller svenska då detta är de två språk vi behärskar. Det 

fanns inga inklusionskriterier gällande ålder eller geografiskt ursprung. Begränsningar 

som gjordes var att artiklarna skulle vara peer reviewed, vi valde också att endast 

inkludera artiklar som publicerats de senaste tio åren för att kunna ta del av aktuell 

forskning inom det valda ämnet. De exklusionskriterier vi hade var att utesluta artiklar 

som endast handlade om upplevelser av olika behandlingar samt att artiklarna inte 

skulle handla om de som friskförklarats från diagnosen.  
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5.2 Datainsamling 

Till denna litteraturstudie valde vi att söka efter material i tre olika databaser: Cinahl, 

PsychInfo och PubMed. Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av dessa 

databaser stämde överens med vad materialet i denna litteraturstudie skulle innefatta 

och därför valdes dessa databaser ut inför sökningen.  

 

En sökstrategi bör testas innan den faktiska sökningen görs och innebär att bestämma 

vad du behöver för material, var du kan hitta detta material samt hur du ska gå tillväga 

för att få fram det material som behövs för att svara på syftet. Under sökstrategins 

utformning bestäms vilka sökord som ska användas samt vilka begränsningar som är 

aktuella (Kristensson, 2014). Detta gjordes i Cinahl för att undersöka om det fanns 

tillräckligt mycket material för att svara på vårt syfte. Testsökningen gjordes även för att 

se vilka sökord som gav mest relevant resultat i förhållande till syftet. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att de sökord sökningen ska utgå ifrån kan väljas med stöd i 

syftet eller frågeställningen. Sökningar kan sedan göras genom att kombinera dessa ord 

på olika vis.Vi valde att göra en fritextsökning med sökorden breast cancer och lived 

experience då dessa två begrepp ingår i vårt syfte. Vi kombinerade begreppen med den 

Booleska operatorn AND. Forsberg och Wengström (2013) skriver att sökordet kan 

hittas i hela artikeln vid en fritextsökning. Detta innebär att artikeln nödvändigtvis inte 

är relevant för syftet. Vidare beskriver författarna de Booleska operatorerna AND, OR 

och NOT som operatorer att begränsa eller bredda materialet med.  

 

De ämnesord vi använde oss av i Cinahl och PsychInfo var breast neoplasms och life 

experiences. I PubMed använde vi oss av ämnesorden breast neoplasms och life change 

events. Ämnesorden kombinerades med fritextorden i dess olika former och de 

Booleska operatorerna OR och AND i våra sökningar. För tydligare översikt över våra 

sökningar, se bilaga 1 

 

5.3 Urval  

Nitton artiklar valdes till en början ut för noggrann läsning. Den noggranna läsningen 

skulle göras för att se om det utvalda materialet var relevant i förhållande till denna 

litteraturstudies syfte. Under detta steg i processen uteslöts sex artiklar då de inte 

svarade på studiens syfte och ytterligare en valdes bort senare under processen då det 
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var en litteraturstudie. Till granskningen valdes tolv artiklar och alla var av kvalitativ 

forskningsdesign. I dessa artiklar var den yngsta kvinnan 30 år och den äldsta 91 år. 

Kvinnorna i studierna intervjuades i olika kontexter, över telefon, i deras hem eller på 

någon slags sjukvårdsinrättning. Vissa kvinnor hade nyligen blivit diagnostiserade 

medan andra hade metastaserad bröstcancer, se bilaga 2. En av dessa artiklar hittades 

efter en sökning i PubMed och de resterande elva hittades i Cinahl. I PsychInfo hittades 

inga nya artiklar utan endast dubbletter av de som vi hittat i Cinahl.  

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Under kvalitetsgranskningen användes Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar, se bilaga 3. Vi valde att modifiera denna mall 

och lägga till en fråga angående etiskt godkännande/övervägande då vi ansåg detta som 

en relevant del att ha med i kvalitetsgranskningen. Vi tog även bort de frågor som 

handlade om bias och skapade ett poängsystem med inspiration från Kristensson (2014) 

för att kunna bedöma kvaliteten på artiklarna. I detta system var den högsta poängen 

tjugotre. För en tydligare överblick av poängsystemet, se bilaga 3. Poängen 

sammanställdes sedan och ett resultat mellan noll till fjorton resulterade i en låg 

kvalitet. Blev poängen mellan femton och arton ansåg vi att kvaliteten var medel, och 

artikeln klassificerades som hög om den hade mellan nitton och tjugotre poäng.  

 

Tolv artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. Artiklarna granskades enskilt där deras 

kvalitet genom poängsystemet ovan bedömdes i graderna låg, medel eller hög. Under 

denna process uteslöts Mosher, Johnson, Dickler, Norton, Massie och DuHamel’s 

(2013) studie då vi vid en närmare granskning uppmärksammade att artikeln även 

innefattade kvinnor som friskförklarats från bröstcancer. Efter den enskilda 

granskningen diskuterade vi med varandra om vad vi kommit fram till utifrån de olika 

artiklarna och arbetade fram ett gemensamt resultat av granskningen. Detta arbetssätt 

förespråkas av Kristensson (2014) och är en form av trianguelring vilket styrker 

trovärdigheten i en studie. Förutom antalet poäng från poängsystemet var ett viktigt 

kriterium för att artiklarna skulle uppnå en hög kvalitet att deras resultat skulle svara på 

denna litteraturstudies syfte. Andra kvalitetsaspekter som låg till grund för en hög 

kvalitet var att etiskt övervägande eller godkännande skulle finnas. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att detta är viktigt för de artiklar som ska inkluderas i en 

litteraturstudie. Trovärdigheten i artiklarna stärktes av forskarnas diskussion kring 
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studiernas styrkor och svagheter vilket Kristensson (2014) menar är viktigt. Det som 

bidragit till att några artiklar klassificerats som medel var att deras urvalsmetod, 

urvalsgrupp, datainsamlingsmetod samt inklusions- och exklusionskriterier var 

bristfälligt beskrivna. Granskningen av artiklarna resulterade i att åtta artiklar 

klassificerades med hög kvalitet och tre artiklar klassificerades som medelnivå. 

Artiklarna finns presenterade i en artikelmatris inspirerad av Forsberg och Wengström 

(2013), se bilaga 2. 

 

5.5 Dataanalys 

Vi valde att arbeta indukivt under analysarbetet. Analysen i denna litteraturstudie 

inspirerades av Friberg (2012) och är manifest. I denna modell rör sig analysen från 

helhet till delar och därefter till en ny helhet. Arbetsgången är vanlig inom kvalitativa 

analyser. Helheten utgörs till en början av de artiklar som samlats in under 

datainsamlingen. Delarna skapas då de ursprungliga artiklarnas resultat sönderdelas för 

att finna de bärande aspekterna relevanta för syftet. Den nya helheten är det resultat som 

framkommer av analysarbetet.  

 

Det första steget var att läsa igenom artiklarna flera gånger så att en förståelse kunde nås 

gällande innehållet (Friberg, 2012). Detta steg gjordes individuellt, artiklarna som 

användes i denna litteraturstudie lästes med öppenhet och följsamhet och fokus låg på 

resultatdelen. Därefter ska nyckelfynden identifieras (Friberg, 2012). Dessa nyckelfynd 

var kategorierna i artiklarnas resultat. Nyckelfynden från varje artikel skrevs ner på 

papper för att resultaten skulle bli lättöverskådliga. Nästa steg var att sammanställa 

varje artikels resultat för att ytterligare tydliggöra innehållet (Friberg, 2012). 

Sammanställningarna baserades på kategorierna samt beskrivningen av kategorierna i 

varje artikel. Även dessa sammanställningar skrevs ner för hand på papper för att 

underlätta analysprocessen. 

 

Det fjärde steget i Fribergs (2012) analys är att sätta artiklarnas resultat i relation till 

varandra. I detta steg identifierade vi likheter i de olika artiklarnas resultat. Detta 

gjordes genom att lyfta fram utsagor ur artiklarna. Utsagorna översattes sedan till 

svenska. Vi kondenserade utsagorna för att sedan sätta koder på dessa. Genom att 

sammanföra koder som liknade varandra skapade vi våra kategorier. Vi pendlade mellan 

att läsa de ursprungliga artiklarnas resultat och våra kategorier flera gånger för att 
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verkligen förstå vad materialet handlade om och kontrollera att det överrensstämde 

ursprungskällan.  

 

Det sista steget i Fribergs (2012) analys är att presentera resultatet av analysen på ett 

strukturerat och tydligt sätt. Beskrivningar gjordes till de kategorier som uppkom under 

analysprocessen. En utomstående granskare utan erfarenheter i området läste resultatet, 

denna läsare bidrog med bra synpunkter angående språkliga fel och otydligheter. Se 

exempel på analysprocess i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar i denna litteraturstudie innehar etiskt godkännande eller övervägande vilket 

de enligt Forsberg och Wengström (2013) bör ha för att inkluderas. Vi har valt att 

Utsagor Översättning Kondensering Kod Kategori 

(9) ”Almost all of the 

participants reported that 

they developed healthy 

lifestyle behaviours after 

their breast cancer 

diagnosis.” 

Nästan alla deltagare 

utvecklade en sundare 

livsstil efter 

bröstcancerdiagnosen.  

 

 

Nästan alla 

utvecklade en 

sundare livsstil efter 

diagnos. 

Förändring i livsstil Förändring 

(6) ”The participants felt 

the need to know more 

about their condition 

from their treating 

physician, and from 

other women who 

passed through the same 

experience.” 

Deltagarna kände ett 

behov av att veta mer 

om sitt tillstånd från 

behandlande doktor 

och från andra 

kvinnor som 

genomgått liknande 

situation. 

Behov av att veta 

mer om sitt tillstånd 

från läkare och 

andra i liknande 

situation. 

Vikten av information Behov 

(2) ”Most of the women 

were worried about the 

effect that stress might 

have on their illness.” 

De flesta kvinnor 

oroade sig över vilken 

effekt stress hade på 

deras sjukdom. 

Oro över 

stresspåverkan. 

Oro Känslomässiga 

reaktioner 

(3) ”Their religious 

beliefs could help them 

to acquiesce to the Gods 

will and to adapt better 

with their situation.” 

Deras religiösa tro 

kunde hjälpa dem att 

ge efter för Guds vilja 

och att anpassa sig 

bättre till sin situation. 

Tron hjälpte 

kvinnorna att 

anpassa sig. 

Gudstro Religiös tro 
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presentera allt resultat som är relevant för studiens syfte. Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver förförståelse som den kunskap författarna besitter inför det fenomen 

som ska undersökas. Det är viktigt att som författare reflektera över sin förförståelse när 

en systematisk litteraturstudie ska genomföras. För att undvika att resultatet skulle 

styras av vår förförståelse reflekterade vi tillsammans över det valda ämnet och vad vi 

hade för kunskaper samt erfarenheter sedan innan. Vi valde sedan att försöka sätta vår 

förförståelse inom parentes då båda varit med om att någon nära anhörig drabbats av 

bröstcancer.  

 

6. Resultat 

I denna systematiska litteraturstudie identifierades fyra kategorier som beskriver 

erfarenheter hos kvinnor med bröstcancer. Dessa kategorier var förändring, behov, 

känslomässiga reaktioner samt religiös tro.  

 

6.1 Förändring 

Förlusten av ett bröst belystes som den svåraste förändringen hos många av kvinnorna i 

yngre medelåldern. De kvinnor som genomgått mastektomi upplevde att känslan av 

kroppen som helhet förändrades (Cebeci, Yangin & Tekeli, 2012). Denna 

utseendeförändring medförde ofta att kvinnorna inte längre kände sig bekväma med sina 

kroppar (Boehmke & Dickerson, 2006; Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014; 

Vilhauer, 2007). Förlusten av ett bröst förändrade kvinnans känsla av kvinnlighet 

(Cebeci et al., 2012; Doumit, Saghir, Huijer, Kelley & Nassar, 2010). Bröstförlusten 

förändrade även kvinnornas identitet på olika vis. Vissa såg förlusten av ett bröst som 

en del av deras nya identitet medan andra snarare kände att de förlorat sig själva (Da 

Costa Vargens & Berterö, 2007). Den negativa inverkan förändringen hade på 

identiteten orsakade ett lidande för kvinnorna (Perreault & Bourbonnais, 2005). De 

kvinnor som kände att de förlorat sin identitet upplevde att de inte längre kunde uttrycka 

sig på samma sätt som tidigare (Boehmke & Dickerson, 2006; Da Costa Vargens & 

Berterö, 2007; Doumit et al., 2010). Detta tillsammans med den synliga förändringen av 

kroppen ledde till en känsla av osäkerhet i sociala relationer. Förlusten av ett bröst 

gjorde att sjukdomen inte längre kunde gömmas från omvärlden och kvinnorna kände 

sig stämplade av diagnosen (Da Costa Vargens & Berterö, 2007). 
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Oavsett ålder beskrevs håravfall också som att förlora ett kännetecken för kvinnlighet. 

Hos vissa kvinnor upplevdes håravfallet som den svåraste förändringen. Trots att 

håravfallet var förväntat blev kvinnorna chockade och upprörda när det inträffade 

(Doumit et al., 2010; McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 2010). 

Vissa kvinnor under 50 år menade däremot att håravfallet inte påverkade dem i lika stor 

utsträckning då det inte var permanent. De beskrev dock en känsla av ledsamhet i takt 

med att håret föll av vid behandlingen. Kvinnorna försökte dölja håravfallet under 

behandlingsperioden eftersom de utvecklade föreställningar om hur folk skulle se på 

dem utan hår (Cebeci et al., 2012). De kroppsliga förändringarna som skedde under 

sjukdomsperioden medförde också att kvinnorna kände sig mindre sexuellt attraktiva. 

Sexualiteten förändrades även av andra anledningar, till exempel till följd av smärtan 

som minskade rörligheten under samlag samt reducering av den fysiska njutningen efter 

mastektomi (Krigel et al., 2014; Vilhauer, 2007). Den vaginala lubrikationen stördes till 

följd av cellgiftsbehandlingarna (Krigel et al., 2014; McCann et al., 2010; Vilhauer, 

2007). 

 

Kroppsliga förändringar i kombination med förändringar av identiteten resulterade i att 

kvinnorna även upplevde förändringar i sin relation till familjen och människor i deras 

närhet, denna förändring återfanns oavsett ålder (Boehmke & Dickerson, 2006; Krigel 

et al., 2014). Trots sjukdomen ville kvinnorna upprätthålla sin roll i familjen och det 

kändes plågsamt när deras förmåga att klara av detta minskades (Vilhauer, 2007). 

Rollerna inom familjen blev ombytta. Tidigare hade kvinnorna tagit hand om sina barn 

men bröstcancern gjorde att deras barn istället fick ta hand om dem (Joulaee, Joolaee, 

Kadviar & Hajibabaee, 2012; Krigel et al., 2014). Människorna i deras omgivning såg 

dem som bröstcancerpatienter vilket de inte kände sig bekväma med. De ville bli sedda 

för vilka de var och inte definieras som sin sjukdom (Da Costa Vargens och Berterö, 

2007; Krigel et al., 2014). Kvinnorna kände att de behandlades annorlunda jämfört med 

innan diagnosen. Deras nära och kära hade en tendens att vara överbeskyddande (Da 

Costa Vargens och Berterö, 2007). Många upplevde att de blev bemötta som offer och 

att människorna runtomkring verkade rädda och obekväma i deras sällskap (Vilhauer, 

2007).  

 

I samband med sjukdomsbeskedet kände kvinnorna att de förändrades från friska till 

sjuka väldigt hastigt. Många hade svårt att förstå hur sjukdomen kunde drabba dem när 
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de levt ett hälsosamt liv innefattande goda kostvanor och motion (Boehmke & 

Dickerson, 2006). Synen på hälsa förändrades efter diagnosen. Efter att tidigare inte 

uppskattat hälsan i större bemärkelse kom den att bli väldigt värdefull för de flesta 

(Cebeci et al., 2012). Kvinnorna gjorde hälsofrämjande livsstilsförändringar efter 

diagnosen vilka innefattade mer fysisk aktivitet, bättre kosthållning (Cebeci et al, 2012; 

Lu, Lin & Lee, 2010; Yusuf, Hadi, Mahamood, Ahmad & Keng, 2013) samt försök till 

att reducera stressnivån (Vilhauer, 2007). Behandlingarna som utfördes på sjukhus 

upptog mycket tid av vardagen (Cebeci et al. 2011; Lu et al., 2010). Detta gjorde att 

många av kvinnorna hade svårt att fortsätta jobba (Vilhauer, 2007). Den fysiska 

försämringen var också en anledning till att kvinnorna avstod från ett aktivt yrkesliv och 

detta uppmärksammades främst hos kvinnor med metastaserad bröstcancer (Krigel et 

al., 2014). 

 

Som ett resultat av de förändringar som uppkom med bröstcancern ändrade kvinnorna 

sin livssyn samt prioriteringar i livet (Cebeci et al., 2012; Da Costa Vargens & Berterö, 

2007; Joulaee et al., 2012; Krigel et al., 2010; Lu et al., 2010). Sjukdomen hade hjälpt 

kvinnorna att identifiera vad som var viktigt för dem. De beskrev att de inte ville gå 

miste om mer tid och började därför ta vara på varje dag och försökte leva den fullt ut 

(Da Costa Vargens & Berterö, 2007; Perreault & Bourbonnais, 2005). Förändringarna 

fick även kvinnorna att inse hur mycket de uppskattade sina tidigare liv som friska 

individer. Deras största önskan var att få återgå till detta friska liv och att få känna sig 

som vanligt igen (Boehmke & Dickerson, 2006; Cebeci et al., 2011; Krigel et al. 2014; 

McCann et al., 2010). Förändringarna som uppkom i samband med bröstcancern 

hindrade kvinnorna från att gå vidare (McCann et al., 2010).  

 

6.2 Behov 

Många av kvinnorna kände ett stort behov av att få stöd, detta identifierades 

huvudsakligen hos de kvinnor som var 70 år eller yngre (Cebeci et al., 2012; Kriget et 

al., 2014; Perreault & Bourbonnais, 2005; Vilhauer, 2007). En del av kvinnorna fann 

det svårt att söka stöd hos anhöriga och människor runt omkring dem på grund av att de 

inte ville besvära eller oroa dem (Krigel et al, 2014; Vilhauer, 2007). Till följd av detta 

blev stödet från deras närmaste inadekvat (Vilhauer, 2007) och i vissa fall till och med 

bristande. Detta resulterade i större lidande (Perrault & Bourbonnais, 2005). Kvinnorna 

kände också att människor i deras närhet förminskade problemen och trodde att detta 
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kunde bero på en försvarsmekanism (McCann et al., 2010; Vilhauer, 2007). De flesta 

upplevde ändå att de bästa stödet kom från nära och kära (Cebeci et al., 2010; Lu et al., 

2010; Perreault & Bourbonnais, 2005).  

 

Stödet kvinnorna var i behov av varierade från dag till dag, bra dagar fanns ett mindre 

behov av stöd och tvärtom. Emotionellt stöd söktes från andra källor än nära anhöriga. 

De gick till exempel med i olika stödgrupper där de kunde prata med andra i samma 

situation då de kände behov av att känna sig som en i mängden och inte sticka ut 

(Vilhauer, 2007). Stödgrupper upplevdes dock olika bland kvinnorna. Vissa ansåg 

stödgrupperna som väldigt värdefulla och detta behov uppmärksammades främst hos 

kvinnor som befann sig i sjukdomsstadie fyra (Perreault & Bourbonnais, 2005) Andra 

tyckte tvärtom. De kvinnor som inte ansåg stödgrupperna värdefulla befann sig i ett 

tidigare stadie av sjukdomen. De bekymrade sig över att för stort fokus skulle läggas på 

döden och att medlemmarna i gruppen successivt skulle dö. Detta skulle då snarare 

innebära en sorg än ett stöd. Kvinnorna uttryckte behov av att hjälpa andra i samma 

situation, de ville att andra skulle slippa känna att de var ensamma med sin sjukdom  

(Krigel et al., 2014).  

 

Kvinnorna uttryckte ett behov av att bli informerade om sjukdomen och dess utveckling 

(Doumit et al, 2010; Perrault & Bourbonnais, 2005). Bristande information kring 

sjukdomen, dess behandlingsplan och vilka biverkningar som kunde uppkomma 

upplevdes stressande vilket gjorde att kvinnorna själva ansträngde sig för att söka 

kompletterande information. Detta var även ett sätt för kvinnorna att känna att de 

fortfarande hade kontroll över situationen (Perrault & Bourbonnais, 2005). Kvinnorna 

kände också behov av att få information om hur olika behandlingsalternativ påverkade 

deras livslängd (Krigel et al., 2014). Vissa kvinnor uttryckte att de inte hade fått 

tillräcklig med information om att själva utföra kontroller av sina bröst. Tillräcklig 

information saknades också om diagnosen (Cebeci et al., 2012), vilka symtom som kan 

uppkomma (Cebeci et al., 2012; Lu et al., 2010; Yusuf, 2013) samt förloppet efter 

mastektomi. Då de själva upplevt informationsbrist (Cebeci et al., 2012) kändes det 

värdefullt för kvinnorna att ge information till andra kvinnor med bröstcancer för att 

undvika ytterligare lidande (Cebeci et al., 2012; Da Costa Vargens & Berterö, 2007; 

Doumit et al., 2010). Informationsbristen kunde ses i flera delar av världen och var inte 

lokaliserad till något specifikt land eller världsdel. 
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6.3 Känslomässiga reaktioner 

Många av kvinnorna uttryckte en känsla av rädsla och oro. Rädslan var relaterad till 

olika nivåer och områden. De upplevde rädsla inför att sjukdomen skulle komma 

tillbaka (Doumit et al., 2009; Lu et al., 2010), rädsla över att ha ont, rädsla över att bli 

separerad från sina älskade, rädsla över att andra människor runt omkring dem skulle 

tyckta synd om dem (Doumit et al., 2009), rädsla över metastaser, rädsla över att vara 

en börda för familjen samt rädsla inför vilka biverkningar de skulle få av behandlingen 

(Lu et al., (2010). Vissa kvinnor uttryckte inte någon rädsla över döden då de trodde att 

sjukdomen kom från Gud vars val ingen kan styra (Doumit et al., 2009) medan andra 

däremot upplevde döden skrämmande (Vilhauer, 2007). Insikten om att det fanns en 

risk för dem att dö gjorde att de pendlade mellan hopp och förtvivlan (Perreault & 

Bourbonnais, 2005). Rädslan över att genetiskt överföra bröstcancern till kvinnliga 

släktingar fanns hos kvinnor i alla åldrar och tanken på detta ökade deras skuldkänslor 

(Doumit et al., 2009; Lu et al., 2010).  

 

Kvinnorna kände också rädsla över att påbörja nya saker med tanke på att de inte visste 

om de skulle kunna slutföra dessa, att sjukdomen skulle förvärras samt över att bli 

övergiven av sina familjer. Kvinnorna var rädda att deras familjer skulle fly från det 

lidande som uppstod i samband med bröstcancern. Samtidigt fanns ett tvivel över ifall 

människorna runtomkring dem endast brydde sig om dem för att det var sjuka eller för 

att de verkligen älskade dem (Joulaee et al., 2012). Kvinnorna uttryckte även en rädsla 

för stress då de trodde att stressen kunde ha varit den bakomliggande orsaken till att de 

insjuknade första gången och även orsaken till deras återinsjuknande (Krigel et al., 

2014; Vilhauer, 2007). 

 

Kvinnorna upplevde ständig oro över att bli sängliggande och helt beroende av andra 

människors hjälp för att klara av sitt vardagliga liv innefattande exempelvis toalettbesök 

(Vilhauer, 2007). Biverkningar från behandlingen, osäkerhet inför framtiden (Yusuf et 

al., 2013) och bröstcancerns utveckling skapade också oro hos kvinnorna (Perreault & 

Bourbonnais, 2005; Vilhauer, 2007).  

 

6.4 Religiös tro 

Kraften som många kvinnor fann under sjukdomsperioden kom från deras religiösa tro. 

Denna tro gjorde att de kände sig mindre ensamma och mer fridfulla (Lu et al., 2010). 
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Bröstcancern förde kvinnorna närmre Gud (Joulaee et al., 2012). Tron på att sjukdomen 

var Guds vilja gjorde att de lättare kunde anpassa sig till situationen (Cebeci et al., 

2012; Joulaee et al., 2012). De religiösa handlingar som kvinnorna ägnade sig åt, till 

exempel böner, fick dem att känna sig mer hälsosamma och gav dem styrka att ta sig 

igenom sjukdomsförloppet (Cebeci et al., 2012; Perreault & Bourbonnais, 2005). 

Kvinnor som tidigare inte haft någon Gudstro utvecklade i samband med diagnosen en 

tro på att det fanns något som skulle hjälpa dem genom sjukdomen, till exempel en 

vägledare eller skyddsängel (Perreault & Bourbonnais, 2005). När kvinnorna kände sig 

osäkra inför olika beslut som rörde sjukdomen anförtrodde de sig till sin Gud för att be 

om hjälp och vägledning. Kvinnorna trodde även att det var Guds vilja som avgjorde 

om de skulle tillfriska från sjukdomen. Detta resulterade i en “förhandling” med Gud 

där de använde sig av sina partners och barn som anledningar till att få fortsätta leva 

(Yusuf et al., 2013). Att använda religionen som kraft under sjukdomsperioden var inte 

kopplat till någon specifik religionstillhörighet. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Det finns inga inklusionskriterier gällande ålder eller geografiskt ursprung i denna 

litteraturstudie. Anledningen till detta är att vi önskade få ett brett resultat. Dock kan vi i 

efterhand ifrågasätta om detta istället är en svaghet då materialet blev väldigt 

omfattande, möjligtvis kan överförbarheten ha påverkats. Avgränsningar används i 

databaser för att sortera bort material som inte är relevant för litteraturstudiens syfte 

(Östlundh, 2012). Den första avgränsningen var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 2005-2015. Forsberg och Wengström (2013) menar att forskning bör vara 

aktuell, detta motiverar valet att avgränsa årtalen artiklarna ska vara publicerade mellan. 

Samma författare beskriver också att en avgränsning i årtal kan minska storleken på 

materialet. Då artiklar från hela världen inkluderas i denna litteraturstudie finner vi 

denna avgränsing relevant. Hade tidsspannet mellan årtalen varit kortare hade mycket 

material uteslutits och därmed riskerat att gå miste om mycket relevant forskning. Vi är 

också medvetna om att relevant material kan ha gått förlorat då det uppkommit 

innehållsrik forskning i tidigare arbeten som varit utanför tidsspannet i denna 

litteraturstudie. 
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Den andra avgränsningen är att tidsskrifterna som publicerat artiklarna ska vara 

vetenskapliga, detta kallas med ett annat ord peer-reviewed. Östlundh (2012) skriver att 

tidsskrifter som är vetenskapliga sorteras ut genom att använda sig av peer-reviewed 

som avgränsning i databaserna. Avgränsningen kan göras i de flesta databaser. Det är 

dock inte garanterat att artiklarna är vetenskapliga trots att denna avgränsning används. 

Kristensson (2014) skriver att kvaliteten på litteraturstudien ökar genom att kontrollera 

att tidsskriften är vetenskaplig. En kontroll görs därför i Ulrichsweb som visar om 

tidskriften är vetenskaplig. Det är framförallt viktigt att kontrollera de artiklar som hittas 

i PubMed då avgränsningen peer-reviewed inte kan göras i den databasen. Vi har 

inkluderat forskning som handlar om kvinnor då bröstcancer främst drabbar kvinnor. I 

denna litteraturstudie finns även exklusionskriterier. Artiklar vi valde att utesluta är de 

som endast beskriver erfarenheter från olika behandlingar vid bröstcancer och de 

artiklar där kvinnorna friskförklats från sjukdomen. Dessa exklusionskriterier finns med 

då syftet är att beskriva erfarenheter under sjukdomsperioden och inte efter 

friskförklaring. Litteraturstudien syftar inte heller till att endast beskriva erfarenheter av 

olika behandlingsalternativ utan livet med bröstcancer som helhet. 

 

7.1.2 Datainsamling 

För att relevant material ska kunna hittas inför en litteraturstudie bör en sökstrategi 

utformas. När sökstrategin görs identifieras sökord som passar bäst för studiens syfte 

(Kristensson, 2014). Den första sökningen inför denna litteraturstudie var en 

fritextsökning där sökorden breast cancer och lived experience användes. Dessa sökord 

valdes då de ingår i studiens syfte. Den första sökningen gav 124 träffar vilket känns 

som ett tunt material trots många relevanta artiklar. Då relevant material framkom under 

testsökningen användes samma sökord i olika former under den fortsatta sökningen. 

Sökningar med ämnesord ger ett mer specifikt resultat medan en fritextsökning 

resulterar i fler antal träffar. Att kombinera ämnesord med fritext är därför en fördel då 

sökningen breddas. Ämnesord kan beskrivas som nyckelord för artiklarnas innehåll 

(Kristensson, 2014). Slutgiltiga sökningar är gjorda i Cinahl, PubMed och Psychinfo 

vilket minskar risken för att missa relevant material. I efterhand har funderingar om 

sökordet patient dykt upp, framförallt om varför detta inte inkluderats i sökningarna. En 

testsökning där detta ord inkluderas visar på ett bortfall av ungefär 200 artiklar. Vid en 

genomgång av dessa artiklar tycker vi se ett likvärdigt resultat av artiklar som vid vår 

sökning. Om patient använts som sökord skulle kanske mer relevant material 
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framkomma och bredden på materialet skulle minska. Vi upplever ändå att relevant 

material hittats för att kunna svara på studiens syfte. Forsberg och Wengström (2013) 

skriver att vid trunkering ersätts ändelsen på ett ord med en asterisk. Detta innebär att 

databasen söker efter olika varianter av ett begrepp. Trunkering missades under 

sökningen, vi skulle kunna använda det på ordet experience. Vi är medvetna om att 

detta kan ha påverkat sökningsförfarandet negativt och att material kanske kan ha fallit 

bort. Kristensson (2014) skriver att studiens validitet ökar om det klart framgår när 

materialet är framtaget. Mellan vilka datum vi sökt fram materialet står angivet under 

avsnittet för datainsamling.  

 

7.1.3 Urval 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att en studies trovärdighet ökar om både 

kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderas. I denna litteraturstudie har endast 

kvalitativa artiklar inkluderats vilket kan ses som en svaghet. Detta beror på att det i den 

sökningen vi gjorde endast var artiklar med kvalitativ ansats som besvarade syftet. 

Kvantitativa artiklar har alltså inte valts bort på grund av studiedesignen utan på grund 

av att de inte svarar på vårt syfte.  

 

Etiskt övervägande eller etiskt godkännande bör presenteras i all vetenskaplig forskning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Alla valda artiklar till denna litteraturstudie presenterar 

etiskt godkännande eller etisk övervägande vilket ökar trovärdigheten av studien. 

Kristensson (2014) skriver att presenterade citat höjer trovärdigheten i en studie. Det 

visar att analysen baserats på helheten och inte bara delar av materialet. I alla artiklar 

som valdes ut till denna litteraturstudie finns citat presenterade vilket ses som en styrka.  

 

Överförbarhet diskuteras inom kvalitativ forskning och syftar till hur väl forskningens 

resultat är överförbart till en annan kontext eller kategori. För att en studie ska kunna 

överföras bör det finnas ett väl beskrivet material (Polit & Beck, 2013). Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) skriver att överförbarheten i en studie stärks om urvalet, 

insamling för data, analys samt det sammanhang studien är gjord i finns väl beskrivet. 

Något som skulle kunna minska vårt resultats överförbarhet är att åldrarna skiljer sig i 

de valda artiklarna vilket gör att urvalsgruppen inte blir helt homogen. Dock fanns 

ingen avgränsning angående vilken åldersgrupp som skulle inkluderas i denna studie 

vilket gör att vi inte kan utesluta någon artikel på grund av detta. 
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En annan bidragande faktor till minskad överförbarhet kan vara att de valda studierna är 

utförda i olika länder och kontext. Artiklarna innefattar både amerikanska, 

kanadensiska, taiwanesiska, iranska, libanesiska, malaysiska, brasilianska och turkiska 

kvinnor. Även i detta fall gäller samma som för åldrarna i artiklarna, forskning från hela 

världen inkluderas i studien vilket gör att vi inte kan välja bort någon av de artiklar som 

hittats. Likheter ses i upplevelserna hos kvinnorna världen över trots att forskningen är 

utförd i olika länder och inkluderar många olika åldrar. Detta kan stärka 

överförbarheten. De fördelar som finns med att forskning från hela världen inkluderas 

och att informanterna är i olika åldrar är att resultatet blir väldigt brett. Överförbarheten 

hade möjligtvis stärkts om vi valt att avgränsa vårt material till en specifik åldersgrupp i 

ett specifikt land eller del av världen. Detta hade gjort kontexten och urvalet mer 

homogent. 

 

7.1.4 Kvalitetsgranskning 

Kristensson (2014) skriver att en litteratursstudies trovärdighet ökar om granskningen  

av artiklarna sker individuellt av samtliga författare. Vi valde att följa dessa 

rekommendationer under kvalitetsgranskningen vilket kan ses som en styrka. Inför 

granskningsarbetet skapades ett poängsystem med stöd från Kristensson (2014). Vi 

anser att detta system fungerar bra och underlättar för oss att göra bedömningarna på ett 

systematiskt sätt. Att använda oss av poängsystemet gör att vi vid den enskilda 

bedömningen kan granska artiklarna utifrån samma förutsättningar. Efter den enskilda 

bedömningen kunde vi jämföra våra resultat av granskningen och komma fram till 

konsensus. Vi anser att poängsystemet är anledningen till att bedömningarna blev 

strukturerade och att det inte fanns några problem för oss att komma fram till ett 

gemensamt resultat gällande artiklarnas kvalitet. Under kvalitetsgranskningen användes 

Forsberg och Wengströms (2013) mall för kvalitaiv forskning. Vi tycker att mallen 

belyser de områden som är relevanta för att kunna bedöma kvaliteten på artiklar vilket 

gör att den nästan kunde behållas som den är med tillägg av en fråga om etiskt 

godkännande eller övervägande samt poängsystemet vi skapade. Vi valde även att ta 

bort de frågor gällande bias då bias förekommer inom kvantitativ forskning. Kristensson 

(2014) lämnar valmöjligheten öppen för hur poängsystem kan konstrueras vid 

kvalitetgranskning. Vårt poängsystem är utformat med inspiration från Kristensson 

(2014) vilket innebär att vi gjort vårt bästa för att basera systemet på vetenskaplig 
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litteratur. Dock bör medvetenhet finnas om att kvalitetsgranskningen kan prägas av den 

som konstruerat systemet och att det med stor sannolikhet skulle se annorlunda ut om 

den skulle genomföras av någon annan.  

 

7.1.5 Analys 

Forsberg och Wengström (2013) förespråkar metasyntes vid analys av kvalitativa 

studier medan Friberg (2012) menar att denna typ av analys är alltför krävande och 

omfattande för att kunna göras i ett examensarbete på kandidatnivå. Samma författare 

har istället utvecklat en annan modell för analys vilken har grunder i metasyntesen och 

därför har vi inspirerats av denna modell under vår analysprocess. Under detta steg i 

processen har vi arbetat induktivt och utifrån våra artiklar skapat kategorier. De första 

tre stegen i vår analysprocess handlar om bekantgörande läsning av artiklarna, 

identifiering av nyckelfynd samt sammanställning av varje enskild artikels resultat. 

Dessa steg är utförda individuellt och enligt Kristensson (2014) ökar detta 

tillvägagångssätt trovärdigheten i en litteraturstudie eftersom risken för att resultatet 

präglas för mycket av den ena författarens förförståelse reduceras. I det steg där vi 

skulle identifiera likheter i artiklarnas resultat markerade vi utsagor med olika 

färgpennor. Samma färg användes för de utsagor som handlade om ungefär samma sak. 

Detta gjorde vi för att lättare kunna se mönster i vårt material. 

 

Om materialet som används i en studie presenteras på ett annat språk än modersmålet 

finns risk för omedveten feltolkning av materialet (Nilsson, 2005). De delar av texten 

som svarar syftet översattes ändå till svenska på grund av att det är det språk vi 

behärskar bäst. Vi är därför medvetna om att det kan förekomma feltolkningar i våra 

översättningar. Texten analyseras mening för mening för att inte gå miste om några 

relevanta delar. Till en början kunde vi utifrån våra koder identifiera fem kategorier som 

en bra grund att arbeta utifrån. Dessa var förlust, förändring, information och stöd, 

känslomässiga reaktioner samt spiritualism. Efter att ha läst igenom materialet flera 

gånger upptäckte vi att dessa kategorier inte var tillräckligt heterogena vilket resulterade 

i att vi fick tänka om. Vi sammanförde de kategorier som gick in i varandra och det 

slutgiltiga resultatet är de fyra kategorier som presenteras i denna litteraturstudie. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva erfarenheter hos kvinnor som lever med  
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bröstcancer. Denna resultatdskussion är uppdelad kategorivis, de tre mest framträdande 

kategorierna diskuteras. Kvinnornas erfarenheter visar bland annat olika förändringar 

som kan ses kroppsligt och relationsmässigt men även i kvinnornas livsstil. Förändring 

är den största kategorin som framkommer ur vår analysprocess.  

 

7.2.1 Förändringar som leder till lidande 

Oavsett vilken förändring som påverkar kvinnorna mest kan ett lidande identifieras   

utifrån Erikssons (2001) lidandeteori i samband med förändringarna. I resultatet 

uppmärksammas förändringar och förluster som enligt Erikssons (2001) teori kan leda 

till sjukdomslidande, dessa innefattar bland annat kroppsliga förändringar och minskad 

förmåga till ett aktivt yrkesliv. Individen kan påverkas negativt då förmågan till ett 

aktivt yrkesliv reduceras (Skärsäter, 2009). Till följd av att individen inte är lika aktiv i 

yrkelivet påverkas inkomsten. Huang et al. (2010) skriver att detta kan öka risken för 

depression. Det visar också att de kvinnor med högre inkomst upplever högre 

livskvalitet. 

 

Människors upplevda hälsa försämras ju fler förmågor och funktioner de tappar 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta styrker att kvinnorna upplever ett lidande då deras 

tidigare förmågor förloras till följd av sjukdomen till exempel möjligheten till ett aktivt 

arbetsliv. Förändringarna av kroppen och förmågorna leder till förändring av kvinnornas 

identitet vilket kan förstås i Erikssons (2001) beskrivning om det minskade 

människovärdet som en del i sjukdomslidandet. Kroppen speglar vår identitet och när 

kroppen drabbas av till exempel sjukdom är det svårt att sätta ord på sina känslor och 

uttrycka sig i olika sammanhang (Ternestedt & Norberg, 2009). I vårt resultat finns 

beskrivningar om hur kvinnornas relationer påverkas negativt i samband med sjukdom 

då de upplever osäkerhet i sociala sammanhang. Detta är något som Bell (2013) styrker 

genom sin beskrivning om att sjukdom kan skapa förändringar i mellanmänskliga 

relationer. Från detta drar vi paralleller till Bulotiene et al. (2007) som skriver att 

livskvaliteten förämras hos kvinnor som genomgått någon typ av operation, framförallt 

mastektomi, försämringen märktes främst i deras sociala liv. Hos kvinnorna förändras 

de sociala relationerna även i den bemärkelse då kvinnorna upplever en rollförändring 

inom familjen. Denna rollförändring beskrivs som något individen själv inte kan 

bestämma över (Skärsäter, 2009) vilket vi kan koppla till kvinnornas frustration över att 

deras barn numera tar hand om dem. Denna frustration över rollförändringar kan vara 
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något gemensamt för människor som drabbats av sjukdom då det även uppmärksammas 

hos patienter med lungcancer (O'Driscoll et al., 1999). På grund av alla de förändringar 

som orsakar förlust av något i samband med diagnosen ser vi ett sjukdomslidande hos 

de drabbade kvinnorna.  

 

Förutom att sjukdomslidande uppkommer hos kvinnorna kan vi utifrån resultatet se att 

förändringarna även bidrar till livslidande. Eriksson (2001) beskriver att livslidandet 

ofta drabbar människor som är sjuka på grund av att livssituationen förändras och inte 

längre är som den en gång varit. Detta identifieras genom att den tid kvinnorna lägger 

på behandlingar och försämring av deras fysiska förmåga leder till att de flesta är 

tvungna att sluta arbeta. Vi tänker även att kvinnornas minskade sexualitet är en 

förändring av livssituationen. Samma förändring av sexualiteten återfinns även hos män 

med prostatacancer (Ervik & Asplund, 2012) vilket får oss att fundera över om denna 

förändring är vanligt förekommande i samband med cancersjukdomar. Hulter (2009) 

skriver att den sexuella förmågan kan påverkas negativt vid bland annat bröst- och 

prostatacancer. Trots att förändringar av den sexuella förmågan beskrivs i resultatet har 

Janz et al., (2007) i tidigare forskning belyst att detta hade minst påverkan på 

livskvaliteten. Baggens och Sandén (2009) skriver att när lidande uppstår försöker 

människan leta efter förklaringar och anledningar till varför just han/hon drabbas. Detta 

speglas i vårt resultat då många kvinnor hade svårt att förstå hur sjukdomen kunde 

drabba dem när de levt ett hälsosamt liv innefattande goda kostvanor och motion.  

 

Livslidandet kan också uppkomma då plötsliga förändringar sker (Eriksson, 2001). 

Förutom att Ervik och Asplund (2012) beskriver den hastiga förändringen från att vara 

frisk till att bli sjuk kan detta kopplas till vårt resultat där just denna beskrivning finns 

hos många kvinnor. Vidare skriver Eriksson (2001) att plötsliga förändringar kan 

resultera i att människan inte längre känner sig hel. Detta känns igen hos de kvinnor i 

vårt resultat som inte längre upplever sin kropp som hel efter mastektomi. Vi drar en 

parallell mellan att kvinnorna inte upplever sin kropp som hel och begreppet levd kropp. 

Levd kropp kan förklaras som utgångspunkten i varje människas liv och som ett sätt att 

förstå omvärlden. En levd kropp innehåller tankar, känslor och upplevelser vilket 

innebär att människan aldrig kan gå ifrån sin levda kropp. De omställningar som kan 

uppkomma i den levda kroppen kan på olika vis påverka livet (Dahlberg & Segesten, 

2010). De kvinnor som beskriver att deras kroppar inte längre är hela efter operationen 
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upplever även att deras liv påverkas till följd av detta. På vilket sätt sjukdom påverkar 

den levda kroppen är individuellt (Dahlberg & Segesten, 2010) och detta speglas i vårt 

resultat där kvinnorna påverkas olika av bröstcancern. Både förändringen av 

livssituationen och förändringen av synen på sig själv som hel anser vi skapar ett 

livslidande hos kvinnorna sett utifrån Erikssons (2001) lidandeteori.  

 

7.2.2 Behov som behöver tillgodoses 

Autonomi beskrivs som människans rätt att vara delaktig och medverka i beslut om sin 

egen vård. Däremot ställs frågan om det är möjligt för den drabbade att bestämma över 

sin vård om denne inte är medveten om vilka alternativ som finns (Hansen, 2007). 

Patientens preferenser för att vara delaktig i sin vårdprocess innebär att denne själv får 

ta ett beslut om i vilken utsträckning denne vill vara med och bestämma om sin vård 

(Eldh, 2009). I vårt resultat upplever kvinnorna ett stort behov av att få information om 

vilka behandlingsalternativ som finns och hur det kan påverka deras livslängd. Detta 

relaterar vi till delaktighet i vården. Patienten har rättighet till att vara delaktig i sin egen 

vård (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

I en vårdsituation kan vårdlidande uppstå om patienten inte är tillräckligt delaktig i sin 

vård. Som patient i vården förstås inte alltid innebörden av den givna informationen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om att 

alla patienter upplever behovet av vård olika. Att inte misstro patienten och beröva 

denne på sin autonomi är väldigt betydelsefullt då vårdlidande kan förhindras (Wiklund, 

2009). Som sjuksköterska finns en moralisk och etisk skyldighet att underlätta för 

patienten och att förhindra att lidande uppstår hos denne (Bell, 2013). Resultatet visar 

att kvinnorna själva söker information utifrån olika källor då de erhållit bristfällig 

information om sin diagnos och behandling från vården. Den bristfälliga informationen 

upplevs som ett stressmoment för kvinnorna vilket kopplas samman med Erikssons 

(2001) beskrivning av vårdlidande. Vårdlidande beskrivs som det lidande som kan 

uppstå till följd av otillräcklig information eller vård. Det beskrivs också att kvinnorna 

känner ett behov av att ge information till andra kvinnor med samma diagnos. Detta 

definierar vi som en åtgärd för att hindra att fler kvinnor i samma situation drabbas av 

vårdlidande. Detta styrks av Eriksson (2001) som menar att lidandet kan lindras tack 

vare tillräcklig information kring diagnos samt möjligheten att få svar på frågor. 

Behovet av att ge information till andra som identifierats i vårt resultat återfinns även 
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hos patienter med prostatacancer som vill dela sina upplevelser med andra män i samma 

situation (Ervik & Asplund, 2012).  

 

7.2.3 Emotionell påverkan 

Livslidande kan också ses hos kvinnorna i samband med den rädsla och oro som 

uppkommer med diagnosen. Eriksson (2001) menar att livslidandet kan orsakas av 

andra saker än förändringar i livsstil och kroppsuppfattning. Livslidande uppstår då 

vetskapen finns om att döden snart kan inträffa men tidpunkten fortfarande är oklar. Här 

dras en parallell till de beskrivningar som finns om att kvinnorna inser att det finns risk 

för dem att dö. Döden skrämmer vissa av dem och vidare känner några en rädsla för att 

påbörja något nytt då de inte kan garantera att de hinner slutföra detta innan döden 

inträffar. Arman och Rehnsfeldt (2002) skriver också om att kvinnorna ökar 

medvetenheten om förhållandet mellan liv och död. Detta visar på ett livslidande hos 

kvinnorna. Förutom Erikssons (2001) teorier kring att lindra lidande skulle detta lidande 

kunna lindras genom Wiklunds (2009) process vilken hon kallar lidandets drama. 

Denna process och det förhållningssätt som beskrivs är något vi känner är viktig 

kunskap att ta med oss inför vårt kommande yrkesliv som sjuksköterskor. Vidare 

skriver Hulter (2009) att det inte finns någon specifik strategi för att lindra existentiellt 

lidande och ångest. Därför tänker vi att det är viktigt att som sjuksköterska förhålla sig 

till Dahlberg och Segestens (2010) beskrivning om öppenhet och följsamhet i mötet 

med den som lider. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en känsla av otrygghet kan uppkomma då 

sjukdom hotar människans vardag. Hotet kan utgöra en rädsla över att tappa kontroll 

över sig själv och sin sjukdom. Otryggheten leder till att människan oroar sig över att 

leva ett ovärdigt liv. Detta visas i vårt resultat genom de kvinnor som känner en ständig 

oro över att bli sängliggandes och totalt beroende av andras hjälp. Denna oro återfinns 

även i en studie av O'Driscoll et al. (1999) där rädslan över att förlora sin 

självständighet beskrivs. Förutom en koppling till livslidande kan vi koppla kvinnornas 

känsla av oro och rädsla till Erikssons (2001) sjukdomslidande. Sjukdomslidandet kan 

som tidigare beskrivet uppstå när de sociala relationerna förändras och förloras vilket 

kan knytas till vårt resultat där en rädsla framkommer över att separeras från nära och 

kära. Kvinnorna uttrycker även oro över att deras familjer ska fly från deras lidande 

vilket skulle bidra till förlust av deras familjerelationer. Familjen har stor betydelse vid 
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sjukdom (Benzein, Hagberg och Saveman, 2009). Detta kan vara en anledning till att 

kvinnornas rädsla över att förlora nära och kära är så stark. En annan bidragande faktor 

till sjukdomslidande är känslan av skuld och skam (Eriksson, 2001). Detta kan vi se hos 

de kvinnor som är rädda över att sjukdomen ska vara genetisk. Dessa kvinnor uttrycker 

skuldkänslor relaterat till risken att överföra sjukdomen till kvinnliga släktingar. 

 

8 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i detta arbete visar att kvinnor med bröstcancer upplever brister gällande stöd 

och information. Det framgår också att kvinnorna upplever ett lidande associerat till 

sjukdomen. Genom att i fortsatt forskning intervjua kvinnor om detta skulle 

sjuksköterskan kunna få en ökad förståelse för hur detta kan förbättras och hur lidande 

kan lindras. Det skulle också vara intressant att få en inblick i hur kvinnorna resonerar 

kring delaktighet i sin egen vård. 

 

9 Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver erfarenheter hos kvinnor med diagnosen 

bröstcancer. Dessa erfarenheter handlar till största del om förändringar i kroppen, 

relationer och livsstil. Till följd av dessa förändringar ändrar kvinnorna livssyn och 

prioriteringar i livet. Förutom förändringar upplever kvinnorna även känslomässiga 

reaktioner och behov, även betydelsen av deras religiösa tro under sjukdomsperioden 

uppmärksammas. Sjukdomen har stor påverkan på kvinnorna samt deras vardag, deras 

högsta önskan är att få tillbaka sitt normala och friska liv men sjukdomen hindrar dem 

från detta. Detta bidrar till att olika sorters lidande uppstår hos de drabbade och det är av 

stor vikt att sjuksköterskan arbetar för att försöka lindra detta lidande. Om lidandet 

lindras kan hälsan främjas hos de kvinnor som lever med bröstcancer. 

   

10 Implikationer 

Resultatet kan vara till stor hjälp för vårdpersonal ute i olika verksamheter då det visar 

att bröstcancer orsakar olika sorters lidande. Det är viktigt att vårdpersonalen försöka 

lindra detta genom att ge tillräcklig information kring sjukdomsförloppet, agera stöd 

och ta sig tid för patienten. Det är också viktigt att individanpassa vården så att 

patienten känner sig sedd samt ge utrymme för frågor som uppkommer i samband med 

diagnosen. Resultatet visar även att sjukdomen inte bara påverkar patienten utan hela 
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dennes familj. Det framgick att stödet från närstående var av stor vikt för kvinnorna, 

vårdpersonal bör därför ta hänsyn till patientens närstående och informera dem om 

situationen. Glöms de närstående bort finns risken att de upplever situationen svårare 

och därmed blir ett sämre stöd för de sjuka kvinnorna. Detta är en annan orsak till ett 

ökat lidande. All vårdpersonal bör därför inkludera anhöriga i den mån patienten vill.  
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Bilaga 3, Granskningsmall inspirerad av Forsberg och Wengström (2013) 

Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien? 

…………………………………. 

…………………………………. 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

…………………………………. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (1p för Ja, 0p för Nej) 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Var genomfördes undersökningen? (1p vid beskrivning, 0p om beskrining uteblivit) 

…………………………………. 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen  

kontaktades? (1p vid beskrivning, 0p om beskrivning uteblivit) 

…………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes? (1p vid beskrivning, 0p om beskrivning uteblivit) 

∙ Strategiskt urval 

∙ Snöbollsurval 

∙ Teoretiskt urval 

∙ Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund). (1p vid beskrivning, 0p om beskrivning 

uteblivit) 

…………………………………. 

…………………………………. 

Är undersökningsgruppen lämplig? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

 

 

 

 



  
 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket  

sammanhang skedde datainsamling)? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

 

Beskriv: 

…………………………………. 

…………………………………. 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av 

frågor användes etc.)? (1p vid beskrivning, 0p om beskrivning uteblivit) 

Beskriv: 

…………………………………. 

Ange datainsamlingsmetod: (1p vid beskrivning, 0p om beskrivning uteblivit) 

∙ ostrukturerade intervjuer 

∙ halvstrukturerade intervjuer 

∙ fokusgrupper 

∙ observationer 

∙ video-/bandinspelning  

∙ skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? (1p för Ja, 0p för 

Nej) 

Ja  ∙ Nej  ∙ 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? (1p vid beskrivning, 0p 

om beskrivning uteblivit) 

…………………………………. 

Ange om: 

∙ teman är utvecklade som begrepp 

∙ det finns episodiskt presenterade citat 

∙ de individulla svaren är kategoriserade och bredden 

på kategorierna är beskrivna 

∙ svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………. 



  
 

 

…………………………………. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskarens trovärdighet)? (1p för Ja, 0p för 

Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? (1p för Ja, 

0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? (1p för Ja, 0p för 

Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på 

insamlade data (finns  citat av originaldata, summering av 

data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? (1p för Ja, 0p för 

Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Stöder insamlade data forskarens resultat? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Har resultaten klinisk relevans? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Diskuteras metodologiska brister? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja ∙ Nej ∙ 

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………. 

…………………………………. 

 



  
 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja  ∙ Nej  ∙ 

Om nej, varför inte? 

…………………………………. 

Finns etiskt gokännande/etiskt övervägande presenterat? (1p för Ja, 0p för Nej) 

Ja  ∙ Nej  ∙ 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  ∙ Nej  ∙ 

 

Poängsystem 

0-14 poäng = låg kvalitet 

15-18 poäng = medel kvalitet 

19-23 poäng = hög kvalitet 

 

 

 

 


