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Sammanfattning 
Bakgrund: En av de vanligaste behandlingarna vid cancersjukdom är cytostatika. Under 
cytostatikabehandlingen är det vanligt att drabbas av biverkningar. Dessa biverkningar 
medför att kvinnor med cancersjukdom upplever ett fysisk och psykiskt lidande. Upplevelsen 
av lidandet under cytostatikabehandlingen kan relateras till ett sjukdomslidande, vårdlidande 
och livslidande.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av lidandet under 
cytostatikabehandling hos kvinnor med cancersjukdom. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats där data analyserades med hjälp av 
Graneheim och Lundmans beskrivning av tillvägagångssättet för en kvalitativ 
innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; Känslomässig påverkan till följd av 
cytostatikabehandlingen och cancersjukdomen, Kroppsliga förändringar, Psykosocial 
påverkan, Bristande informationsgivning och stöd från vårdpersonal. Resultatet visade att 
kvinnorna upplevde ett outhärdligt lidande till följd av cytostatikabehandlingen samt en oro 
och rädsla kring cancersjukdomen. Kroppsliga förändringar medförde en fysisk begränsning 
och ett förändrat utseende hos kvinnorna. Detta medförde att kvinnorna fick oönskad 
uppmärksamhet och besvärliga uppfattningar från omgivningen. Familjen upplevdes även 
vara påverkad av situationen. Lidande uppkom även när kvinnorna upplevde en bristande 
information och stöd från vårdpersonal under cytostatikabehandlingen.    
Slutsats: Under cytostatikabehandlingen upplevde kvinnorna ett sjukdomslidande, 
livslidande och ett vårdlidande. Ökad förståelse kring hur lidandet under 
cytostatikabehandlingen upplevs medför att sjuksköterskan kan tillämpa åtgärder för att 
lindra sjukdoms- och livslidandet, samt eliminera vårdlidandet. Vidare forskning bör fokusera 
mer på hur lidandet upplevs hos kvinnor med andra cancerformer än bröstcancer.   
 
Nyckelord: Cancersjukdom, Cytostatikabehandling, Kvinnor, Lidande, Upplevelse 
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Inledning 

Cancersjukdom är en av de främsta orsakerna till dödlighet och sjuklighet i världen (World 

Health Organization, [WHO], 2017). År 2015 drabbades 634 kvinnor av cancersjukdom per 

100 000 invånare i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). De vanligaste cancerformerna som 

drabbar kvinnor är bröstcancer, tjocktarmscancer, lungcancer samt livmoderkroppscancer 

(ibid.). En av de vanligaste behandlingarna för cancersjukdom är cytostatika, som ofta ges i 

kombination med andra behandlingsformer, såsom kirurgi (WHO, 2017). Vid behandling av 

cytostatika påverkas inte enbart tumörcellerna utan även kroppens friska celler, detta visar sig 

i ett flertal biverkningar som medför kroppsliga förändringar (Hassan & Ljungman, 2003).  

 

Under cytostatikabehandlingen upplever kvinnor ett sämre välmående till följd av 

biverkningarna som uppstår till följd av cytostatikan (Hwang, Cho & Yoo, 2016). 

Biverkningarna inverkar negativt på kvinnors välmående och bidrar till en sänkt livskvalitet 

under cytostatikabehandlingen (Browall et al., 2008). Cancerdiagnosen medför att kvinnor 

upplever både ett fysiskt och psykiskt lidande (Kebede & Kebede, 2017). De kvinnor som 

genomgår cytostatikabehandling beskrivs ha en lägre livskvalité och ett sämre hälsotillstånd 

än de kvinnor som inte behandlas med cytostatika för sin cancersjukdom. Ett sämre psykiskt 

välmående under cytostatikabehandling är relaterat med ökad ångest och depression hos 

kvinnor med cancersjukdom (Barbirato da Mata Tiezzi et al., 2017). En god kommunikation 

och emotionellt stöd från sjuksköterskan bidrar till ett minskat lidande hos kvinnor som 

genomgår cytostatikabehandling (Bittencourt Romeiro, Peuker, Bianchini & Kern de Castro, 

2016).  

 

Enligt International Council of Nurses [ICN], etiska kod för sjuksköterskor (2014) hör det till 

sjuksköterskans ansvarsområde att lindra lidande (ibid.). Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan får en ökad förståelse kring vad lidandet innebär för kvinnor, samt hur 

lidandet upplevs under cytostatikabehandling. En ökad förståelse hos sjuksköterskan medför 

att sjuksköterskan kan tillämpa adekvata omvårdnadsåtgärder under cytostatikabehandlingen. 

Såsom att inge hopp i livssituationen, stötta och hjälpa kvinnor att lindra sitt lidande. Det är 

det viktigt att föreliggande litteraturstudie genomförs så att lidandet under 

cytostatikabehandlingen kan lindras.  
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Bakgrund 

Cancersjukdom 
Gudmundsson (2013) beskriver cancer som ett gemensamt namn för ett stort antal sjukdomar 

som påverkar någon del av kroppen. Cancern uppstår till följd av att cellernas DNA utsätts 

för skadliga molekyler som har utvecklats i eller utanför kroppen. Detta medför att den 

normala celldelningen förändras. Gillå (2011) beskriver att celler med en abnorm 

uppbyggnad börjar dela sig okontrollerat, vilket leder till att en tumör bildas. En elakartad, så 

kallad malign tumör kan sprida sig till andra friska delar av kroppen och bilda dottertumörer 

via metastasering. Orsaker till cancersjukdom kan bland annat vara rökning, kost, ärftlighet, 

exponering av sol eller en skadlig miljö. Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], (2001) beskriver att de vanligaste behandlingarna av cancer är kirurgi, 

strålning och läkemedel. Behandling med läkemedel kan antingen vara hormonpåverkande 

medel eller cytostatika (ibid.).   

 

Cytostatikabehandling 
WHO (2017) beskriver att det primära målet med cytostatikabehandling är att bota 

cancersjukdomen och förlänga livet. Det är även betydelsefullt att livskvaliteten är god under 

behandlingstiden, vilket kan uppnås genom psykosocialt stöd från vårdpersonal. Hassan och 

Ljungman (2003) beskriver att cytostatika är ett gemensamt namn för flera sorters läkemedel 

som dödar eller förhindrar att de maligna cellerna delar sig. Hansson, Henriksson och 

Peterson (2008) beskriver att de snabbväxande tumörcellerna har liknande basala 

livsprocesser som de normala cellerna i kroppen. Av denna anledning är det svårt att 

eliminera enbart tumörcellerna utan att döda de friska cellerna i kroppens vävnader. 

Cytostatikabehandling kan ges i botande syfte, vilket innebär att behandlingen har en intensiv 

karaktär och medför ofta svåra biverkningar hos personer med cancer. Behandlingen kan nå 

maximal effekt om cytostatikan ges i kombination med flera grupper av cytostatika, det vill 

säga en kur (ibid). Cytostatika administreras främst intravenöst men kan även ges oralt 

(Slørdal, 2009). I mer sällsynta fall kan cytostatikan även administreras lokalt, som 

exempelvis i bukhålan eller lungsäcken (ibid.). Cytostatika som administreras intravenöst ges 

främst inom öppen- och sluten vården, medan cytostatika som administreras oralt 

företrädesvis ges i hemmet (Gillå, 2011). 

 

Hansson et al. (2008) beskriver att de vanligaste botande formerna av cytostatikabehandling 
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är adjuvant-, neo-adjuvant eller som enda behandling. En adjuvant behandling är en 

tilläggsbehandling som vanligtvis ges efter ett kirurgiskt ingrepp där en tumör tagits bort. En 

neo-adjuvant behandling ges vanligtvis innan en tumör ska avlägsnas för att minska tumörens 

storlek eller innan en strålbehandling. Behandlingen kan även ges i palliativt syfte, där 

avsikten är att lindra symtom och minska lidande till följd av cancersjukdomen (ibid.).  

 

Behandlingstiden av cytostatika 

SBU (2001) beskriver att den normala behandlingstiden för cytostatika pågår vanligtvis under 

4–6 månader och ges i kurer. Enligt Gillå (2011) ges kurerna varannan till var fjärde vecka 

för att de friska cellerna ska kunna återhämta sig mellan kurerna (ibid.). Under 

behandlingstiden av cytostatika upplevs biverkningarna vanligtvis vara som svårast (SBU, 

2001). Eftersom cytostatikabehandlingen påverkar både friska celler och tumörceller 

uppkommer vanligtvis ett flertal biverkningar (ibid.). Några av de vanligaste biverkningarna 

av cytostatika är trötthet, förlust av aptit, smärta och hårförlust (Sivabalan, 2013). Även 

biverkningar som feber, förstoppning, illamående och kräkningar är vanliga under 

cytostatikabehandling (Okten & Beduk, 2017).  

 

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan informerar om vilka biverkningarna som kan uppstå 

samt hur de kan hanteras innan cytostatikabehandlingen inleds så att upplevelsen av lidande 

inte blir lika besvärande (Mollaglu & Erdogan, 2014). Livskvaliteten hos kvinnor mäts vara 

som lägst under pågående behandlingstid av cytostatika men återgår till att bli bättre efter 

avslutad behandling (Berger, Lockhart & Agrawal, 2009). Under behandlingstiden av 

cytostatika är det vanligt att kvinnor lider av depression och oro, vilket ofta inverkar negativt 

på det emotionella välmåendet och påverkar det sociala livet (Ho, So, Leung, Lai, & Chan, 

2013; Decat, de Araujo & Stiles, 2012).  

 

Lidande som teoretiskt begrepp 

Eriksson (1994) beskriver att lidandet kan upplevas som något negativt eller ont som 

människan utsätts för och måste stå ut med. Lidandet beskrivs vara unikt för varje människa 

och kan uppkomma till följd av att människan upplever en brist, ett begär eller en sorg över 

en förlust i livet. Lidandet kan medföra känslor av hopplöshet, sorg, skuld och ensamhet. I 

lidandet strävar människan efter det goda i livet, vilket möjliggör kampen mot lidandet. 

Lidandet har olika karaktärer och beskrivs som sjukdomslidande, vårdlidande och 
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livslidande. Sjukdomslidandet kan vara av kroppslig karaktär och orsakas av en sjukdom eller 

behandling. Det kroppsliga lidandet förknippas med smärta, men smärtupplevelsen är inte 

enbart kroppslig utan påverkar hela människan. Hit hör också de fysiska symtomen som 

orsakas av behandling och sjukdom. Detta lidande upptar en stor del av människans 

uppmärksamhet. Det kroppsliga lidandet medför att människan blir begränsad och inte längre 

kan genomföra de aktiviteter som genomsyrar upplevelsen av ett fullbordat liv (Eriksson, 

1994).  

 

Eriksson (1994) beskriver att sjukdomslidandet även kan vara av själslig och andlig karaktär, 

och precis som det kroppsliga lidandet orsakas detta lidandet av behandling och sjukdomen. 

Det andliga och själsliga lidandet skapas när människan upplever skam, förnedring och skuld 

i relation till vårdsituationen. Känsla av skam och skuld uppstår när människan upplever sig 

uppvisa psykisk svaghet eller när utseendeförändringar leder till allmän beskådning. Skam, 

skuld och förnedring uppkommer även när människan blir stämplad av andra människor för 

att vara sin sjukdom eller konsekvens av sin behandling. Sjukdomslidandet kan uppstå när det 

sociala sammanhanget får människan att framstå som annorlunda, eller när människan 

upplever en förlust eller förändring av sin roll i det sociala och familjära sammanhanget och 

sitt värde som människa (ibid.).   

 

Vårdlidandet är en annan form av lidande, vilket Eriksson (1994) beskriver kan uppstå som 

en konsekvens av otillräcklig, bristande eller utebliven vård. Utebliven vård innebär att 

sjuksköterskan inte har förmågan att bedöma och se de behov människan har. Genom att 

människan varken blir sedd eller bekräftad samt blir behandlad som något människan inte vill 

vara är kränkande. Detta ger upphov till känslor av skuld, skam och förtvivlan. Sjukvården 

kan medföra att känslor av skam uppstår då människan ofta själv får söka sig fram till 

information och ställa frågor (ibid.).  

 

Eriksson (1994) beskriver att livslidandet kan uppkomma till följd av sjukdom, ohälsa eller 

av situationen att vara patient. Livslidandet beskrivs beröra hela människans livssituation 

vilket innebär ett hot mot människans existens och ett hinder för människan att fullfölja sina 

sociala uppdrag. Livslidande är relaterat till allt som innebär att vara människa och att leva. 

Lidandet uppstår när människan upplever en existentiell ensamhet, vilket innebär att något 

som är av betydelse för människan fråntas. Ett fysiskt lidande och en oönskad förändring 
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inverkar negativt på människans livssituation. När människan hotas av att dö, eller känner 

rädsla och förtvivlan i samband med viljan att leva uppstår ett lidande (Eriksson, 1994).  

 

Sjuksköterskans roll i lidandet 

Eriksson (1994) beskriver att lidandet kan lindras först när människans lidande blir bekräftat, 

exempelvis genom en blick, beröring eller genom lyhördhet från sjuksköterskan. Ett 

obekräftat lidande kan leda till ett ytterligare lidande. En lidande människa behöver tid för att 

lida och bör inte behöva känna sig övergiven av sjuksköterskan. Människan ska känna sig 

respekterad, vårdad och delaktig i mötet med sjuksköterskan (ibid.). I Svensk 

Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017) beskrivs det att sjuksköterskan ska ha 

ett holistiskt synsätt och ska visa hänsyn för varje människas integritet och i värdighet. Likaså 

ska sjuksköterskan enligt ICN (2014) visa respekt för människan och lindra lidande (ibid.). 

 

Eriksson (1994) beskriver att lidandet kan lindras först när sjuksköterskan inleder en relation 

med människan, där människan får chansen att berätta sin livshistoria och dela med sig av 

sina känslor. Det är viktigt att finnas till hands, trösta och uppmuntra den lidande människan. 

En svår situation kan upplevas som hopplös och därför är det viktigt att sjuksköterskan inger 

hopp i livet och stödjer den lidande människan i kampen mot lidandet. Det är då viktigt att 

människan vågar möta lidandet och försöka uthärda det, med hjälp av sjuksköterskans stöd. 

Wiklund (2003) menar att lidandet i vissa fall inte kan lindras, och då är det viktigt att 

människan känner sig respekterad så att människans värdighet bevaras. Känslan av att bli 

övergiven, inte få gensvar eller bli bortglömd kan ge upphov till lidande. Vid dessa 

situationer är det viktigt att visa kärlek och tillit. Eriksson (1994) beskriver att det är viktigt 

att sjuksköterskan reflekterar kring om människan upplever ett lidande till följd av den 

omvårdnad som ges under behandling, så att vårdlidandet kan elimineras (ibid.). 

 

Upplevelse av lidande 

Människans upplevelser är individuella och unika, de kan inte tydas av någon annan 

människa (Eriksson, 1987). Upplevelsevärlden bygger på nivån av självmedvetenhet och 

medvetenhet hos människan (ibid.). Sjukdom och lidande upplevs olika för varje individ, 

varje människa har individuella erfarenheter och hanterar därför sjukdom och lidande 

individuellt (Kirkevold, 2000). Det är upp till varje människa att berätta vad som är lidandet 

för just denne och hur lidandet upplevs (Wiklund, 2003). Lidandet måste relateras till 
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människan som person. För att förstå människans lidande, måste den syn människan har på 

sig själv och på det sammanhang människan lever i förstås (ibid.).  

 

För att människor ska kunna klara av att hantera olika stress- och känslofyllda situationer, 

menar Lundh och Smedler (2015) att de använder sig av olika strategier. Dessa strategier 

kallas för coping och tillämpas av människor i syfte att förändra en viss situation. Rydén och 

Stenström (2015) menar att en svår sjukdom eller behandling skapar känslor av ångest och 

kan medföra förändringar i den funktionella förmågan och i utseendet. Detta kan innebära att 

människan inte längre kan associera med andra människor på samma sätt som tidigare vilket 

inverkar negativt på både det sociala livet och familjelivet. Vid dessa tillstånd tvingas 

människan att använda sig av olika copingstrategier för att klara av sin livssituation (ibid.). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av lidandet under cytostatikabehandling hos 

kvinnor med cancersjukdom.  

 

Metod 
Design 

Den valda designen var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Kristensson (2014) 

baseras en litteraturstudie på tidigare vetenskaplig litteratur. All relevant litteratur och 

forskning samlas in, granskas och sammanställs på ett systematiskt sätt. En kvalitativ ansats 

präglas av människors egna individuella upplevelser och materialet samlas vanligtvis 

ursprungligen in genom intervjuer med människor. Enligt Henricson och Billhult (2012) 

används en kvalitativ ansats i syfte att söka förståelse och innebörd av ett visst fenomen. 

Kvalitativa studier kan göras induktivt, vilket innebär att data som handlar om människors 

levda erfarenhet av ett fenomen samlas in förutsättningslöst (ibid.). I den föreliggande studien 

samlades all data in induktivt. 

 

Urval 
Inklusionskriterier i föreliggande studie var att de vetenskapliga artiklarna skulle ha kvalitativ 

design, vara skrivna på engelska, vara Peer-reviewed och research article. Peer-reviewed 

innebär att forskare inom området har granskat artikeln och research article innebär att det är 
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ett forskningsarbete (Olsson & Sörensen, 2011). De valda vetenskapliga artiklarna handlar 

om kvinnor med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling i botande syfte, vilket i 

denna studie är neo-adjuvant, adjuvant eller att den ges som en enda behandling. 

Cytostatikabehandlingen ska ges inom sluten- eller öppenvården. Palliativ 

cytostatikabehandling exkluderades eftersom behandlingen ges i ett annat syfte och resultatet 

kunde därför bli missvisande. Kvinnorna är i åldrarna 27–79 år, för att få en bredare 

mångfald i upplevelserna av lidandet. De vetenskapliga artiklarna är inkluderade från alla 

länder i världen för att öka mångfalden i upplevelserna. De vetenskapliga artiklar som valdes 

skulle vara skrivna från år 2000–2017 för att få med all väsentlig forskning inom området.  

 

Datainsamling  
Artiklarna som användes i föreliggande studie söktes fram systematiskt genom databaserna 

Cinahl och PubMed. Databasen Cinahl är enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 

(2016) en förkortning för Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature och 

innehåller litteratur som berör omvårdnad, sjukgymnastik, nutrition och tandvård. Databasen 

PubMed är en version av databasen Medline, men är fritt tillgänglig. PubMed innehåller 

tidskrifter inom medicin, omvårdnad, veterinärmedicin, odontologi samt hälso- och 

sjukvårdsadministration (ibid.). Innan artikelsökningen påbörjades bokades en bibliotekarie 

från högskolan för att få en bättre kunskap för hur sökningarna i databaserna skulle gå till. 

Enligt Östlundh (2017) kan detta resultera i en bättre förståelse för hur databaserna fungerar 

och är uppbyggda. 

 

Enligt Willman et al. (2016) innehåller varje databas indexerade ämnesord som används i 

syfte att finna de mest relevanta referenserna och undvika de referenser som är mindre 

intressanta (ibid). I syfte att finna de mest relevanta sökorden användes nyckelorden från 

studiens syfte samt Svensk Mesh. Respektive databas ämnesordlista användes i syfte att finna 

relevanta sökord och definitionen för sökorden klargjordes. I databasen Cinahl användes 

Cinahl Headings och i PubMed användes Mesh-database. Ämnesorden finns både som 

kategorier och underkategorier. Genom att funktionen Explode användes inkluderades även 

underkategorierna vilket resulterade i att alla artiklar som var intressanta för studiens syfte 

täcktes in. Vissa ämnesord som användes var endast indexerade som kategorier, och därmed 

kunde inte funktionen Explode användas. Willman et al. (2016) menar att funktionen Explode 

ökar resultatet av artiklar i sökningen (ibid.). De sökord som inte var indexerade i respektive 
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databas användes i fritextsökningen. Kristensson (2014) menar att fritextsökning genererar i 

fler artiklar och ökar sökningens sensitivitet, men att sökningen ska innehålla så få fritextord 

som möjligt för att irrelevanta artiklar inte ska fångas upp. Willman et al. (2016) skriver att 

vid fritextsökning inkluderar databasen alla de referenser där sökordet finns, även irrelevanta 

referenser inkluderas. Genom att kombinera fritextord med ämnesord menar Willman et al. 

(2016) att det skapas en balans i sökningens sensitivitet och specificitet, vilket gjordes i 

föreliggande studie.  

 

Enligt Kristensson (2014) kan de booleska operatorerna OR, AND och NOT användas för att 

sökningen ska bli systematisk. Willman et al. (2016) menar att en möjlig sökstrategi är 

användning av sökblock, där varje sökblock ska innehålla så många närliggande synonymer 

som möjligt i syfte att finna de mest relevanta studierna. En blandning av ämnesord och 

fritextord ska eftersträvas (ibid.). I föreliggande studie användes sökoperatorn OR mellan 

varje synonym inom sökblocket för att öka sökningens sensitivitet. Därefter kombinerades de 

olika sökblocken med hjälp av sökoperatorn AND, vilket användes för att öka sökningens 

specificitet. Vid fritextsökningen användes även trunkering av vissa ord. Enligt Willman et 

al. (2016) innebär trunkering att ändelsen av sökordet kapas av och databasen söker på alla 

möjliga ändelser av ordstammen. Även detta ökar sökningens sensitivitet (ibid.). I Cinahl 

Headings användes sökorden Antineoplastic agents, Attitude to illness, Life experiences, 

Perception, Patient Attitudes, Qualitative Studies och Interview. Som fritextsökning i Cinahl 

användes begreppen Chemotherap*, Suffer*, Wom* och Experience. I PubMed Mesh 

användes sökorden Antineoplastic Agents, Antineoplastic Protocols, Stress: Psychological, 

Female, Perception, Life Change Events, Self Concept och Qualitative Research. Vid 

fritextsökning i PubMed användes begreppen Chemotherap*, Suffer*, Wom*, Experienc* 

och Interview. Databassökningarna i Cinahl och PubMed redovisas i bilaga 1.  

 

Efter artikelsökningen I Cinahl och PubMed lästes sammanlagt 480 artiklar igenom på titel-

nivå, därefter sorterades en del artiklar bort eftersom titeln bedömdes som irrelevant för 

studiens syfte. Därefter lästes sammanlagt 143 artiklar på abstrakt-nivå, och där genomfördes 

ytterligare en sortering eftersom artiklarna antingen bestod av en annan ansats än endast 

kvalitativ, andra inklusionskriterier, eller svarade inte på föreliggande studies syfte. Detta 

resulterade i att 54 artiklar lästes igenom i fulltext, och utav dessa valdes 15 artiklar som 

sedan skulle granskas med SBU:s mall. 
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Kvalitetsgranskning 
SBU:s mall för kvalitetsgranskning för kvalitativa metoder valdes som granskningsmall för 

de vetenskapliga artiklarna se (bilaga 2). Enligt Willman et al. (2016) är en granskningsmall 

bra för att bedöma om vetenskapliga artiklar har en låg, medel eller hög kvalitet. Kvaliteten 

på de valda artiklarna kan sedan bedömas utifrån en personligt förutbestämd skala (ibid.). 

SBU:s granskningsmall har 21 frågor med svaren Ja, Nej, Oklart och Ej tillämpligt. Varje Ja 

fick ett poäng och varje Nej, Oklart och Ej tillämpligt fick noll poäng. Poängen för varje 

artikel räknades samman och varje artikel kunde max få 21 poäng. Poängen omvandlades till 

procent för att få en bra överblick över artiklarnas resultat. Artiklarna som fick 60–69% 

ansågs vara av låg kvalitet, de som fick 70–79% ansågs vara av medel kvalitet och 80–100% 

ansågs vara av hög kvalitet. Åtta av artiklarna bedömdes ha hög kvalitet och resterande tre 

artiklar bedömdes ha medel kvalitet. Fyra artiklar exkluderades eftersom de fick för låga 

poäng, resterande elva artiklar inkluderades i föreliggande studie, se (bilaga 3) för 

artikelöversikt.  

 

Dataanalys 
Datan analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

tillvägagångssättet för en kvalitativ innehållsanalys på en manifest nivå. Avsikten med en 

innehållsanalys är att beskriva skillnader och likheter i en text. I en innehållsanalys väljs 

meningsbärande enheter ut från en text. En meningsbärande enhet är en del av texten som 

svarar på studiens syfte. Kondenseringen en process där texten blir kortare och mer 

lätthanterlig men att kärnan i den meningsbärande enheten förblir. Kondenseringen utmynnar 

sedan i en kod, vilken ger en god överblick av datan. Koder med liknanden innehåll utmynnar 

i nästa steg ut i kategorier, vilka är ömsesidigt oberoende av varandra. En kategori kan sedan 

delas upp i ett flertal underkategorier, eller så kan underkategorierna sorteras och abstraheras 

till en kategori (ibid.).  

 

Analysarbetet började med att en artikel lästes gemensamt igenom noggrant flera gånger 

innan en helhetsbild av den inkluderade artikeln kunde skapas. Att läsa datamaterialet flera 

gånger menar Henricson och Billhult (2012) är relevant för att förstå helheten och för att 

bibehålla den manifesta nivån (ibid.). Resterande artiklar lästes sedan igenom och 

analyserades enskilt. Diskussioner fördes sinsemellan gällande val av meningsbärande 

enheter, översättning, kondensering och kodning. Kategoriseringen genomfördes gemensamt. 
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Meningsbärande enheter valdes ut som svarade till den föreliggande studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna som valdes var ursprungligen skrivna på engelska och valdes att 

översättas till svenska för att underlätta kondenseringen, kodningen och kategoriseringen. De 

valda meningsbärande enheterna och översättningen diskuterades sinsemellan för att bekräfta 

att de svarade på syftet och att det inte skedde någon tolkning i översättningen. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och kodades. I syfte att sätta en lämplig och 

beskrivande kod togs kontexten som den meningsbärande enheten kom från i åtanke, därefter 

fördes en diskussion sinsemellan för att försäkra sig om att koden var lämplig som etikett för 

den meningsbärande enheten. Koderna skrevs därefter ut på papper och jämfördes utifrån 

likheter och olikheter. Koder som hade liknande beskrivande innehåll föll under en 

underkategori, och de underkategorier som hade gemensamma nämnare utmynnade i en 

kategori, se (bilaga 4) för exempel på analysförfarande.  

 

Priebe och Landström (2017) menar att i syfte att fånga in den absoluta sanningen av det 

fenomen som undersöks måste förförståelsen som består av tidigare erfarenheter och 

värderingar bearbetas. Detta är viktigt då förförståelsen kan ha en inverkan på de slutsatser 

som dras av en genomförd studie (ibid.). Innan studien började fanns det ingen speciell 

förförståelse hos författarna kring forskningsfrågan. Författarna visste sedan tidigare att 

cytostatikabehandling upplevs som något negativt hos patienter som får behandlingen, och att 

behandlingen ger upphov till biverkningar som patienterna mår dåligt av. Därför väcktes ett 

intresse för området och en vilja att fördjupa sig inom forskningsområdet. 

 

Etiska överväganden 
Ett krav i studien var att de inkluderade artiklarna skulle vara godkända från en etisk 

kommitté samt att forskarna till artiklarna hade gjort etiska överväganden. Stryhn (2007) 

beskriver att de etiska kommittéernas uppgift är att skydda personer som medverkar i 

forskningsstudien. De etiska kommittéerna har även som uppgift att bedöma risker och nyttan 

av genomförandet av forskningsstudien samt skapa möjligheter till att ny forskning utvecklas 

(ibid.). 
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Resultat 
I tabellen nedan visas kategori med tillhörande underkategorier.  

Tabell 1.  

Kategori Underkategori 

Känslomässig påverkan till följd av 
cytostatikabehandlingen och 
cancersjukdomen 

• Outhärdligt lidande av 
cytostatikabehandlingen 

• Oro och rädsla kring 
cancersjukdomen 

Kroppsliga förändringar • Ett förändrat utseende är svårt att 
hantera 

• Fysiska begränsningar inverkar på 
det dagliga livet 

Psykosocial påverkan  • Oönskad uppmärksamhet från 
omgivningen  

• Svårt att hantera omgivningens 
uppfattning 

• Att inte vilja vara en börda för 
familjen 

Bristande informationsgivning och stöd från 
vårdpersonal 

 

 

Känslomässig påverkan till följd av cytostatikabehandlingen och 

cancersjukdomen 
Denna kategori består av två underkategorier som beskriver det känslomässiga lidandet 

kvinnorna upplevde i relation till cytostatikabehandlingen och cancersjukdomen under 

behandlingstiden av cytostatika.  

 

Outhärdligt lidande av cytostatikabehandlingen 

Cytostatikabehandlingen upplevdes av ett flertal kvinnor vara en skrämmande och 

fruktansvärd erfarenhet. Det väcktes känslor av ångest vid tanken av cytostatikabehandlingen 

eftersom den upplevdes av kvinnorna vara lika svår att uthärda som själva cancersjukdomen.  

(Beaver, Williamson & Briggs, 2015; Bergkvist & Wengström, 2006). Kvinnorna började 

även fundera på att ta sitt liv eftersom de kände att det inte var värt att lida så mycket utav 

cytostatikabehandlingen. De ville helst inte ha cytostatikabehandling ifall det innebar ett 

sådant lidande (Chen et al., 2016). Kvinnorna upplevde en känsla av oro inför varje 

cytostatikabehandling som gavs på deras vårdenhet eftersom de inte visste hur deras kropp 

skulle reagera på cytostatikan (Bergkvist & Wengström, 2006; Hellerstedt- Börjesson, 
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Nordin, Fjällskog, Holmström & Arving, 2015). Kvinnorna upplevde en oro och rädsla över 

att de inte skulle klara av cytostatikabehandlingen eftersom de inte visste hur de skulle förmå 

att hantera de svåra biverkningarna (Beaver et al., 2015; Chen et al., 2016; Richer & Ezer, 

2002). 

 

When I found out that I was going to to have chemotherapy my whole world came 

apart. It was the worst thing I could imagine (Browall, Gaston-Johansson & 

Danielson, 2005, s. 37). 

 

Cytostatikabehandlingen bidrog till att en del kvinnor fick känslan av att de förlorat det som 

tidigare varit i centrum i deras liv. Kvinnorna upplevde en maktlöshet och förlust av kontroll i 

livet. De upplevde även att de hade förlorat sin sympati för människor i deras omgivning till 

följd av cytostatikabehandlingen (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). Tankar om att 

finnas till började träda fram och kvinnorna kände sig utsatta och sårbara. De upplevde en 

ensamhet, övergivenhet och kände sig svikna av livet (Hellerstedt-Börjesson, Nordin, 

Fjällskog, Holmström & Arving, 2016). Cytostatikabehandlingen och cancersjukdomen 

medförde att kvinnorna upplevde rädsla kring lidandet och döden. Kvinnorna kände att de 

inte längre kunde vara säkra på ett hälsosamt och långt liv, de kunde bara hoppas på det 

(Browall, Gaston-Johansson & Danielson, 2005; Nizamli et al., 2011).  

 

Oro och rädsla kring cancersjukdomen 

Det framkom att kvinnorna upplevde att cancersjukdomen var något nedbrytande och 

ångestframkallande. Cancerdiagnosen fanns ständigt i kvinnornas tankar och det upplevdes 

som svårt att tänka på något annat (Bergkvist & Wengström, 2006; Boehmke & Dickerson, 

2005; Nizamli et al., 2016). Cancersjukdomen väckte känslor av oro hos kvinnorna, det 

framkom att kvinnorna var oroliga över om cancern kvarstod i kroppen trots att cytostatikans 

avsikt var att krympa tumören. Kvinnorna var oroliga att cancersjukdomen skulle ge upphov 

till metastaser, förvärras eller uppkomma i andra cancerformer (Beaver et al., 2015; Chen et 

al., 2016). Vid eventuella kroppsliga förändringar hos kvinnorna uppstod en känsla av rädsla 

kring att cancern skulle komma tillbaka (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016; Richer & Ezer, 

2002).  

 

There’s always sort of hidden worries in there that whilst they’re not actually taking 

the tumour away, then you’re wondering whether it’s getting bigger or what’s 
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happening to it, whether it’s spreading or whatever (Beaver, Williamson & Briggs, 

2015, s. 80). 

 

Rädslan för återfall av cancern medförde att kvinnorna såg kroppen som en fiende och kände 

att den hade svikit dem (Richer & Ezer, 2002). Den upplevda rädslan för metastaser bidrog 

till att kvinnorna fick tankar kring att cancersjukdomen skulle bli obotlig (Chen et al., 2016).  

 

Kroppsliga förändringar   
Denna kategori består av två underkategorier som beskriver att kvinnorna fick kroppsliga 

förändringar under cytostatikabehandlingen som medförde ett förändrat utseende och detta 

upplevdes som smärtsamt. Kvinnorna blev även fysiskt begränsade vilket inverkade på det 

dagliga livet.  

 

Ett förändrat utseende är svårt att hantera 

Cytostatikabehandlingen medförde att kvinnornas utseende förändrades, vilket uttrycktes som 

mycket smärtsamt och svårt att hantera. Kvinnorna blev rädda att de till följd av 

utseendeförändringen skulle förlora sin identitet och normalitet och bli ett cancerfall (Browall 

et al., 2005). Hårförlusten som uppkom till följd av cytostatikabehandlingen upplevdes av 

många kvinnor som svår att acceptera och den hade en kraftig inverkan på kroppsbilden, 

vilket upplevdes som sorgligt (Browall et al., 2005; Chen et al., 2016; Nizamli et al., 2011). 

Kvinnorna upplevde en rädsla att de till följd av hårförlusten inte längre skulle känna igen sig 

själva, eftersom de såg annorlunda och sjuka ut. Detta var en konstant påminnelse av att de 

hade cancer (Bergkvist & Wengström, 2006; Richer & Ezer, 2002).  

 

Kvinnorna upplevde att det var smärtsamt att invänta hårförlusten och de upplevde en saknad 

av håret efter att det hade fallit av. Kvinnorna uttryckte att det inte ville bli påminda om 

utseendeförändringen eftersom detta fick dem att se ut som en annan person vilket var en 

otäck känsla. Vissa kvinnor bar peruk eller huvudduk i samband med hårförlusten och när de 

tog av sig denna såg de bara cancersjukdomen (Boehmke & Dickerson, 2005; Harcourt & 

Frith, 2008; Richer & Ezer, 2002). Kvinnorna upplevde att de såg sjuka ut av alla blåmärken 

de fick från blodprovstagningar under sjukhusvistelsen. De kände att utseendeförändringen 

gjorde att de såg mindre attraktiva ut vilket påverkade deras relation med partnern (Harcourt 

& Frith, 2008).  
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Fysiska begränsningar inverkar på det dagliga livet 

I samband med cytostatikabehandlingen upplevde kvinnorna en smärta som kunde jämföras 

med en känsla av svaghet och feber, vilket medförde att kroppen inte hade någon förmåga att 

göra något i vardagen. Smärtan och muskelömheten i kroppen medförde att kvinnorna hade 

svårt för att komma igång med dagliga aktiviteter, vilket begränsade deras sociala liv. 

Smärtan upplevdes röra sig runt i kroppen och var värre än vad kvinnorna hade föreställt sig 

(Boehmke & Dickerson, 2005; Hellerstedt-Börjesson et al., 2015). Kvinnorna upplevde att 

smärtan tog upp en stor del av deras liv och de tänkte mycket kring hur länge smärtan skulle 

verka, detta var svårhanterligt (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). 

 

Night was the worst - I had horrible bone and joint pain. I felt like I couldn’t move 

(Boehmke & Dickerson, 2005, s. 386) 

 

Domningar var en vanligt förekommande biverkning av cytostatikan och som inverkade på 

det dagliga livet (Boehmke & Dickerson, 2005). En brännande känsla i fötterna gjorde att 

kvinnorna knappt kunde stå upp en längre stund under dagen, vilket en del kvinnor var 

tvungna att göra under sina arbetspass. Domningarna kunde förekomma på fingrar och på 

fötter vilket hindrade vissa kvinnor från att gå som vanligt eller fortsätta med intressen som 

förut. Vissa kvinnor kunde knappt knäppa sina kläder till följd av domningarna, vilket var 

frustrerande (ibid.). 

 

Kvinnorna upplevde en kroppslig utmattning under cytostatikabehandlingen, vilket medförde 

att kvinnorna knappt kunde förflytta sig för de var så utmattade. Utmattningen hade en 

negativ inverkan på det sociala livet då kvinnorna inte hade orken att associera med sina 

vänner som tidigare vilket skapade känslor av isolering (Browall et al., 2005). Kvinnorna 

upplevde att utmattningen gjorde att det var svårt att återhämta sig mellan 

cytostatikabehandlingarna. Ett flertal kvinnor kunde inte längre arbeta eftersom de kände sig 

så utmattade (Bergkvist & Wengström, 2006; Boehmke & Dickerson, 2005). De kvinnor som 

hade barn upplevde att de inte längre kunde spela rollen som mamma eftersom de var så 

utmattade (Nizamli et al., 2011). Kvinnorna hade även sömnsvårigheter trots att de var 

utmattade under cytostatikabehandlingen (Chen et al., 2016). 

 

Kvinnorna uttryckte en besvikelse under cytostatikabehandlingen över att de inte längre 

kunde njuta av mat och dryck som tidigare. Känsla av illamående medförde att kvinnorna 
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endast åt för att få energi och för att kunna utföra vardagliga aktiviteter. Kvinnorna kände sig 

sjuka när de åt och drack och det var svårt att hitta mat som kunde ge tillfredsställelse. Maten 

smakade även annorlunda till följd av smakförändringar, vilket inverkade på matintaget 

(Bergkvist & Wengström, 2006; Kwok, Palermo & Boltong, 2015). Vissa kvinnor beskrev att 

smaken var helt borta och att de bara kunde föreställa sig hur det skulle smaka. Kvinnorna 

upplevde en konstant känsla av illamående vilket medförde ett hinder vid matlagning då de 

blev illamående av matlukt. Detta hade en negativ inverkan på matintaget (Boehmke & 

Dickerson, 2005).  

 

Kvinnorna upplevde även att deras koncentrationsförmåga var kort och inte lika skarp som 

förut vilket hindrade vissa kvinnor från att göra saker de tidigare tyckt om, exempelvis att 

läsa (Boehmke & Dickerson, 2005). Vissa kvinnor kunde inte minnas viktiga moment vilket 

upplevdes som skrämmande (Beaver et al., 2015).  

  

Psykosocial påverkan 
Denna kategori består av tre underkategorier som beskriver att kvinnorna upplevde ett 

psykosocialt lidande under cytostatikabehandlingen, dels i relation till omgivningen och dels i 

relation till familjen. Kvinnorna upplevde att det var svårt att hantera omgivningens 

uppfattningar och reaktioner. Även familjen upplevdes som påverkad av situationen och 

kvinnorna ville inte vara en börda för dem.  

 

Oönskad uppmärksamhet från omgivningen 

Det förändrade utseendet upplevdes dra till sig oönskad uppmärksamhet i offentligheten 

vilket fick kvinnorna att känna sig obekväma och generade (Harcourt & Frith, 2008). Det 

upplevdes som besvärande att möta andras blickar eftersom kvinnorna kände att människor 

stirrade på dem. Kvinnorna fann det svårt att hantera barns reaktioner i offentligheten då de 

oftast stirrade och viskade. Kvinnorna upplevde även att det var besvärande att bära 

huvudbonad då även detta drog till sig uppmärksamhet. För att undvika att dra till sig 

uppmärksamhet avböjde kvinnorna sociala aktiviteter eftersom de inte ville bli sedda som 

annorlunda (ibid.). Det uppstod ofta känslor av oro hos kvinnorna vid tanken av att bli sedd 

som annorlunda från omgivningen (Chen et al., 2016). 
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I don’t want people to look on me as though um, well they’re sorry for me (Harcourt 

& Frith, 2008, s. 601). 

 

Svårt att hantera omgivningens uppfattning 

Kvinnorna uttryckte att det var mödosamt att hantera omgivningens uppfattning (Richer & 

Ezer, 2002). Vissa kvinnor upplevde att det var påfrestande att människor tyckte synd om 

dem eftersom de ville bli behandlade som förut. Omgivningen pratade med kvinnorna som att 

de skulle dö, vilket var särskilt plågsamt. Kvinnorna upplevde att de var tvungna att hantera 

frågor om cytostatikabehandlingen och cancersjukdomen när de egentligen ville lägga det åt 

sidan (ibid.). De kvinnor som valde att arbeta fick anmärkningar från kollegor att de borde gå 

hem eftersom de såg sjuka ut, vilket upplevdes som plågsamt (Boehmke & Dickerson, 2005).  

Kvinnorna upplevde ofta ett krav att de skulle prestera lika bra och lika mycket som innan de 

fick cancerdiagnosen och cytostatikabehandlingen (Browall et al., 2005; Kwok et al., 2015). 

Kvinnorna upplevde även ett tryck från omgivningen under cytostatikabehandlingen att så 

snart som möjligt komma tillbaka till jobbet, detta skapade känslor av oro och stress hos dem. 

Kvinnorna upplevde att kraven och trycket under cytostatikabehandlingen från omgivningen 

var större än vad de kunde hantera (ibid.).  

 

Att inte vilja vara en börda för familjen  

Kvinnorna upplevde att cytostatikabehandlingen inkräktade på deras familjeliv och tog över 

deras tid. En känsla av oro uppkom hos kvinnorna när smärtan från cytostatikan uppkom 

eftersom kvinnorna inte ville vara en börda för familjen (Browall et al., 2005; Hellerstedt-

Börjesson et al., 2016). De kvinnor som hade barn upplevde att modersrollen försämrades, 

vilket skapade en känslomässig oro hos dem eftersom de inte ville att barnen skulle påverkas 

(Nizamli et al., 2011). Många kvinnor upplevde att de inte kunde dela med sig av sina känslor 

med sin familj och vänner eftersom dem upplevdes enligt kvinnorna redan som upprörda över 

situationen. Detta medförde att kvinnorna var tvungna att hålla tillbaka sina rädslor och inte 

visa att de var ledsna, då de inte ville vara en börda för sin familj. Kvinnorna upplevde att de 

inte kunde dela med sig av sina tankar kring liv och död med de närmaste trots stor önskan 

och behov av att göra det (Browall et al., 2005; Richer & Ezer, 2002).  

 

Since I am the only daughter at home, my father favours me the most. Therefore, I 

know he would be the one feeling hurt the most because of my cancer. I dare not to 

tell him about my cancer. I fear he would worry (Chen et al., 2016, s.40). 
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Bristande informationsgivning och stöd från vårdpersonal 
Under cytostatikabehandlingen upplevde kvinnorna en oro kring att de inte fick tillräckligt 

med information och förberedelse angående biverkningar såsom illamående och kognitiva 

förändringar (Beaver et al., 2015; Bergkvist & Wengström, 2006). Kvinnorna upplevde även 

att informationen de fick om hur de skulle ta sina mediciner var otillräcklig, samt att 

informationen om antiemetikan som de fick i samband med illamående gav bristande 

upplysning om att den kunde ge nya biverkningar (Bergkvist & Wengström, 2006). 

Kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med förberedelse från vårdpersonalen om 

kostinformation under cytostatikabehandlingen, samt att broschyrerna som erbjöds på 

vårdenheterna saknade specifika råd om kosten (Kwok et al., 2015).  

 

Kvinnorna upplevde att det inte fanns möjlighet att ställa frågor eftersom miljön på 

vårdenheterna upplevdes som stressfylld (Beaver et al., 2015). Besöken på vårdenheten 

upplevdes som påskyndande vilket gjorde att frågor lämnades obesvarade. Detta medförde att 

kvinnorna fick ringa till vårdenheten efter besöken för att klargöra funderingar kring 

cancersjukdomen och cytostatikabehandlingen. De kvinnor som blev inlagda på sjukhus 

hamnade oftast på akutavdelningar och allmänna vårdavdelningar där vårdpersonalen inte 

förstod deras specifika behov och kunde inte besvara deras frågor. Informationen kvinnorna 

mottog uttrycktes ibland vara otydlig då de inte fick något riktigt svar på sina frågor (ibid.). 

Det uppstod även problem när kvinnorna skulle förstå all information, då den kunde vara 

väldigt omfattande (Browall et al., 2005). 

 

Kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från vårdpersonal i samband med 

cytostatikabehandlingen och cancerdiagnosen, vilket fick dem att känna sig ensamma i sin 

situation. De upplevde även att de inte fick något stöd i hur de skulle berätta för sina anhöriga 

om sin situation, samt stöd i den förändrade rollen som mamma, hustru eller dotter (Beaver et 

al., 2015; Bergkvist & Wengström, 2006).  

 

 

Diskussion   
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av lidandet under behandlingstiden hos 

kvinnor med cancersjukdom. En kvalitativ ansats är lämplig när upplevelser av ett fenomen 
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ska undersökas (Kristensson, 2014; Henricson & Billhult, 2012). En kvalitativ litteraturstudie 

valdes eftersom det fanns ett behov av att sammanställa forskning inom forskningsområdet, 

detta resonemang stärks av Kristensson (2014) som även menar att litteraturstudier höjer 

studiens kvalitet och resultatets tillförlitlighet. Annan kvalitativ datainsamlingsmetod hade 

även kunnat besvara studiens syfte, exempelvis patografier, men valdes inte för det fanns 

tillräckligt med forskning för en litteraturstudie. 

 

I studiens litteratursökning användes databaserna Cinahl och PubMed. Enligt Willman et al, 

(2016) behövs mer än en databas vid en systematisk sökning för att täcka in all relevant 

forskning inom området. Dessutom menar Henricsson (2012) att trovärdigheten stärks om 

fler än en databas används vid litteratursökningen, därför ansågs Cinahl och PubMed vara 

tillräckligt täckande för denna litteraturstudie. I syfte att hitta de mest relevanta sökorden 

användes såväl ämnesord som fritextord, vilket enligt Willman et al. (2016) är relevant då det 

skapas en balans i sökningens specificitet och sensitivitet (ibid). En svårighet var att de 

begrepp som framkom i Svensk Mesh inte alltid stämde överens med databasens egen 

ämnesordlista, därför sågs respektive databas ämnesordlista över för att hitta relevanta 

ämnesord. De ord som inte fanns indexerade som ämnesord användes istället vid 

fritextsökning. Enligt Karlsson (2017) kan en fritextsökning hitta artiklar som inte är 

indexerade med ämnesord (ibid.). Att ha använt både ämnesord och fritextsökningar anses 

därför som en styrka i föreliggande studie.  

 

En svaghet i föreliggande studie är att vissa sökord som gav oerhört många träffar inkluderas 

inom sökblocket, vilket ökade resultatet i sökningen. Fler sökblock lades till med den 

booleska funktionen AND vilket specificerade sökningen och relevanta artiklar som svarade 

på studiens syfte kom upp, därav är detta inget omfattande problem. En kombination av 

fritextord och ämnesord användes inom sökblocken, vilket enligt Willman et al. (2016) 

skapar en balans i sökningen. En svaghet kan vara att en manuell sökning i relevanta artiklars 

referenslistor inte gjordes, vilket medför att relevanta artiklar kunde missas. Dock ansågs att 

inkluderande artiklar i studien vara tillräckliga för att svara på studiens syfte.  

En annan svårighet i sökningarna var att hitta artiklar som inkluderade det bärande begreppet 

lidande, som enbart resulterade i två artiklar från Cinahl och PubMed. Respektive databas 

ordlista tittades över för att hitta passande sökord för sökordet lidande. När sökningen 

påbörjades gav inte lidandebegreppet så många träffar eftersom det var mycket få artiklar 

som hade lidande i sina abstrakt, titlar, eller som var indexerade med ämnesord. Däremot 
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kunde lidandet hittas i fulltext-artiklarna. Dessa artiklar lästes sedan noga igenom för att 

konstatera att de handlade om lidande och meningsenheter som enbart handlade om lidande 

togs ut och jämfördes med den teoretiska definitionen av begreppet lidandet i föreliggande 

studies bakgrund. 

 

Urvalet i studien var kvinnor med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling i 

kurativt syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar studiens trovärdighet och 

överförbarhet om urvalet i studien är varierad (ibid.). Åldersskillnaden hos kvinnorna var 27–

79 år vilket medför en variation i upplevelser av lidandet vilket ansågs som en styrka. 

Nackdelen med det breda åldersspannet är att upplevelserna kunde bli för spretande, vilket 

stärks av Wiklund (2003) som menar att upplevelserna skiljer sig beroende på vart i livet 

människan befinner sig i relation till sin ålder (ibid.). Detta anses dock inte vara en 

omfattande brist då det vid analysen inte upptäcktes några spretande upplevelser som inte 

kunde placeras i en specifik kategori. Resultatet baseras på upplevelser från kvinnor från hela 

världen och detta medför en bredare mångfald av upplevelser, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ökar resultatets trovärdighet och överförbarhet (ibid.). Däremot kan 

upplevelsen av lidandet skilja sig beroende på vilken kulturell kontext kvinnan befinner sig i. 

Lincoln och Guba (1985) menar att en studies överförbarhet avgörs om resultatet är giltigt i 

andra sammanhang än det som presenteras i studien (ibid.). Den stora mångfalden av 

upplevelser som framkom i resultatet kan utnyttjas i den svenska sjukvården eftersom allt fler 

kvinnor med olika etniska bakgrunder vårdas i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Därför kan 

studiens resultat vara överförbart i Sverige.  

 

Den äldsta artikeln som ingick i studien var 15 år gammal och det är en nackdel eftersom 

denna inte klassas som ny forskning. Denna artikel hade däremot ett adekvat resultat och 

meningsenheterna från artikeln svarade på studiens syfte, därför inkluderades artikeln. 

Kristensson (2014) stärker detta resonemang genom att beskriva att aktuella studier ska 

inkluderas i litteraturstudien oavsett året artikeln publicerades. Kristensson (2014) menar 

vidare att alla vetenskapliga artiklar som håller hög kvalitet efter kvalitetsgranskningen ska 

inkluderas, vilket stärker föreliggande studies urval av artikel med 15 års publiceringstillfälle. 

Enbart artiklar som var peer-review inkluderas i studien vilket enligt Lincoln och Guba 

(1985) stärker resultatets trovärdighet då artiklarna är vetenskapliga.  
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En brist kan vara att flera artiklar i resultatet handlade om bröstcancer, när avsikten 

egentligen var att beskriva upplevelsen av lidandet hos kvinnor med alla cancertyper.  

Detta beror främst på att urvalet bestod av kvinnor samt att den främsta cancersjukdomen hos 

kvinnor är bröstcancer, enligt Socialstyrelsen (2017). Författarna valde ändå att ha kvar 

artiklarna eftersom de svarar på syftet, men ser detta som en brist. Ett inklusionskriterie i 

studien var att de inkluderade artiklarna skulle vara etiskt granskade för att minimera risken 

att deltagarna blev oetiskt behandlade av forskarna. Enligt Lincoln och Guba (1985) ökar 

detta studiens trovärdighet.  

 

Artiklarna valdes att kvalitetsgranskas med SBU:s granskningsmall för kvalitativ 

forskningsmetodik. Denna granskningsmall valdes då den ansågs vara tillförlitlig och 

passande för granskning av de valda artiklarna. Artiklarnas kvalitet bedömdes sedan enskilt 

och varje poäng omvandlades till procent. En brist är att artiklarna granskades först enskilt 

vilket enligt Henricson (2017) sänker trovärdigheten. Därefter diskuterades artiklarna 

gemensamt avseende dess kvalitet, vilket är en fördel eftersom detta höjer trovärdigheten 

enligt Henricson (2017). Enligt Willman et al. (2016) bör artiklarna bedömas om de anses ha 

en låg, medel eller hög kvalitet, utifrån en förutbestämd skala för att kunna hitta eventuella 

brister i kvaliteten (ibid.). Artiklar som fick låg kvalitet uteslöts från resultatet, vilket 

resulterar i att resultatet blir mer tillförlitligt. Riskerna med att använda sig av ett 

poängsystem kan vara att artiklar exkluderas som haft en god kvalitet utan poäng. Författarna 

var noga med att förstå och följa de frågor som förekom i granskningsmallen, så att artiklarna 

inte blev felbedömda. Totalt inkluderades 11 artiklar i studien vilket ansågs vara tillräckligt 

för att studiens syfte skulle besvaras.  

 

I dataanalysen användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys med en manifest ansats. En manifest ansats innebär att datan inte ska tolkas 

utan analyseras textnära (ibid.). Meningsenheterna valdes att översättas direkt till svenska 

med hjälp av ordböcker i syfte att komma närmare texten och analysera manifest. Mycket 

diskussioner fördes sinsemellan gällande meningsenheter, översättning, kondensering och 

koder vilket minskar risken för tolkning, vilket är en styrka och ökar studiens giltighet. En 

svårighet i analysförfarandet var att dela in koderna så de passade in i enbart en kategori 

eftersom koderna kunde spreta. Detta medförde att kategorinamnet kunde bli tolkande till en 

viss del, vilket är en brist. En styrka är att handledaren och handledningsgruppen var kritiska 

mot det som framkom i analysen och resultatet, vilket Lincoln och Guba (1985) stärker 
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genom att beskriva att trovärdigheten och pålitligheten ökar om utomstående granskar 

analysprocessen.  

 

Författarna hade ingen speciell förförståelse för ämnet förutom att det fanns en kunskap kring 

att cytostatikabehandlingen gav upphov till biverkningar och att dessa upplevdes som 

negativa av kvinnorna. Detta medför att det som framkom i analysen var något nytt och 

förvånande. Lincoln och Guba (1985) menar att studiens giltighet ökar om förförståelsen 

identifieras och bearbetas under forskningsprocessen gång (ibid.). Detta gjordes av författarna 

genomgående under föreliggande studies gång i form av att författarna inte involverade sina 

egna subjektiva åsikter i analysprocessen, utan analyserade förutsättningslöst.  

 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom tre centrala fynd som ansågs vara mest slående i relation till 

studiens syfte, då de väl beskriver upplevelsen av lidandet under behandlingstiden av 

cytostatika. Det första centrala fyndet är att kvinnor upplever ett outhärdligt lidande under 

cytostatikabehandlingen, där känslor kring livet och döden väcks. Det framkom i resultatet att 

kvinnorna upplever att den kurativa cytostatikabehandlingen är en fruktansvärd och 

skrämmande upplevelse. Detta bekräftas av en annan studie som beskriver att 

cytostatikabehandlingen upplevs vara en hemsk period i kvinnornas liv och upplevs vara 

värre än själva cancersjukdomen (Nasrabadi, Bahabadi, Hashemi, Valiee & Seif, 2011). 

Kvinnorna från studiens resultat upplever att de har blivit svikna av livet samt att tankar om 

att finnas till börjar träda fram. Detta bekräftas av andra studier som beskriver att många 

kvinnor upplever hopplöshet med livet samt att de får olika tankar kring livet under 

cytostatikabehandlingen vilket upplevs som ett outhärdligt lidande för kvinnorna (Kuo, 

Liang, Tsay, Wang & Cheng, 2015; Nasrabadi et al., 2011). 

 

De svåra biverkningarna från cytostatikabehandlingen inverkar inte enbart på det kroppsliga 

välmåendet, utan påverkar hela kvinnan och upptar en stor del av hennes uppmärksamhet. 

Eriksson (1994) beskriver detta som ett sjukdomslidande (ibid.). Kvinnornas livssituation 

förändrades när kvinnorna i den föreliggande studien inte längre ville leva för att 

cytostatikabehandlingen medförde ett sådant lidande. Kvinnorna kunde heller inte vara säkra 

på ett långt och hälsosamt liv. Detta är enligt Eriksson (1994) ett livslidande då hela 

människans livssituation berörs (ibid). Ett så svårt lidande som kvinnorna i studien upplevde 
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kan enligt Arman och Rehnsfeldt (2006) beskrivas som en kränkning av den mänskliga 

värdigheten. Det är då vanligt att den som lider outhärdligt anser att det inte är värt att leva 

och visa sin sårbarhet (ibid.).  

 

Enligt ICN etiska kod för sjuksköterskor (2014) har sjuksköterskan ett ansvar att lindra 

lidande och främja hälsa hos människor som är i behov av vård. Sjuksköterskan har även ett 

ansvar att göra etiska övervägande då all omvårdnad har en etisk dimension (ibid.).  

Målet med den kurativa cytostatikabehandlingen är att cancersjukdomen ska botas, vilket 

borde uppfattas som något gynnsamt för människan. Dock upplevs cytostatikabehandlingen 

väcka svåra känslor kring livet och döden hos kvinnorna i studien då behandlingen upplevs 

som fruktansvärd.  

 

Enligt icke-skada-principen ska sjuksköterskan inte försätta den lidande i ett sämre läge än 

vad denne befann sig i innan agerandet tog plats (Sandman & Kjellström, 2013), vilket 

betyder att cytostatikabehandlingen inte bör förorsaka ett vidare lidande än det 

cancersjukdomen redan medfört. Sjuksköterskan bör därför diskutera med kvinnorna kring 

om lidande upplevs vara så outhärdligt att kvinnor inte orkar fortsätta med 

cytostatikabehandlingen. Enligt göra-gottprincipen bör sjuksköterskan försätta den lidande i 

ett bättre läge än innan agerandet tog plats (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). Agerandet 

innebär att ge cytostatika i syfte att bota cancersjukdomen. Trots den svåra 

cytostatikabehandlingen kan kvinnorna känna sig motiverade att uthärda lidandet då 

cytostatikabehandlingen ökar chansen till att cancersjukdomen botas. Enligt ICN (2014) är 

det viktigt att sjuksköterskan diskuterar med människan hur hon upplever situationen och 

utifrån detta dra etiska övervägande i syfte att lindra lidande och främja hälsa (ibid). Eftersom 

denna studie hade som syfte att beskriva lidandet framkom enbart negativa upplevelser av 

cytostatikabehandlingen.  

 

Andra studier har påvisat att kvinnor ser den kurativa cytostatikabehandlingen som en 

möjlighet att bli av med cancersjukdomen, och trots svåra biverkningarna vill de fortsätta 

kämpa för att tillslut bli cancerfria. För att klara av de svåra biverkningarna under 

cytostatikabehandling tillämpar kvinnorna olika copingstrategier (Nasrabadi et al., 2011; 

Bell, 2009). Dessa copingstrategier tillämpas enligt Lundh och Smedler (2015) vid stress- och 

känslofyllda situationer. I syfte att lindra lidande är det viktigt att sjuksköterskan inger hopp i 

kvinnornas liv så att kvinnorna inte känner sig övergivna. Hoppet kan förmedlas genom att 
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sjuksköterskan stöttar kvinnorna i deras tillämpning av copingstrategier. Enligt ICN (2014) 

bör sjuksköterskan även vara lyhörd, trösta och uppmuntra kvinnorna i deras svåra 

livssituation (ibid.). Cytostatikabehandlingen kan upplevas även som outhärdlig och väcka 

känslor kring livet och döden hos män, därför kan resultatet i detta fynd även tillämpas för 

män med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling.  

 

Det andra centrala fyndet är att trots kvinnor får cytostatikabehandling i kurativt syfte, 

upplever de en stark oro kring att cancern finns kvar, kommer ge upphov till metastaser eller 

bli obotlig. Detta bekräftas av Ekman, Bergbom, Ekman, Barthold och Mashneh (2004) som 

menar att kvinnor upplever rädsla och oro över att cancern ska komma tillbaka och ge 

upphov till metastaser trots att cytostatikabehandlingen ges i kurativt syfte. Även Landmark, 

Strandmark och Wahl (2001) styrker att kvinnor fruktar att cancern ska sprida sig under 

cytostatikabehandling, vilket är en stark påminnelse av att livet inte alltid är en självklarhet. 

Merleau-Ponty (1997, refererad i Wiklund, 2003) menar att kroppen är ett subjektivt ting och 

det är genom kroppen människan kan uppleva fenomen. När människan blir svårt sjuk skadas 

kroppen och dennes personliga inre (ibid.). Detta överensstämmer med resultatet som visar på 

att kvinnorna är rädda och oroliga över att cancern ska komma tillbaka. När kvinnorna 

upplever att deras kropp förändras som den gör vid en cancersjukdom, skadas även deras 

personliga inre.  

 

Känslor av oro och rädsla kring att cancern ska komma tillbaka kan också förekomma vid 

andra typer av behandlingsformer än cytostatika. Mourão Pereira et al. (2013) beskriver att 

kvinnor med bröstcancer som genomgår mastektomi kan känna en stark oro över cancern 

trots att dem genomgår en behandling som ska ta bort tumören. Resultatet i Mourâ Pereira et 

al. (2013) studie stärker föreliggande studies resultat om att cancern medför oro trots 

behandlingen ges i kurativt syfte. 

 

En del av den oro som kvinnorna upplever kring cancersjukdomen trots kurativ 

cytostatikabehandling kan bero på att kvinnorna inte får tillräckligt med stöd och information 

från vårdpersonal under behandlingstiden av cytostatika. I studiens resultat framkom det att 

kvinnorna upplever att deras frågor lämnas obesvarade kring cancersjukdomen då besöken på 

vårdenheten upplevs som påskyndade. Detta relateras till ett vårdlidande, då Eriksson (1994) 

beskriver att vårdlidandet uppkommer till följd av brister i god vård eller utebliven vård 

(ibid.). Vårdlidandet utgör enbart ett vidare lidande för kvinnorna utöver det lidande de 
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upplever till följd av cancersjukdomen. Enligt ICN (2014) har sjuksköterskan ansvar att ge 

korrekt, tillräcklig och lämplig information. Även Ekvall, Ternestedt, Sorbe och Graneheim 

(2011) menar att kvinnorna bör få tillräckligt med information i syfte att få en ökad kunskap 

kring sin cancersjukdom (ibid.). Detta bör eftersträvas så att en del av den oron och rädslan 

kring cancersjukdomen kan elimineras under cytostatikabehandlingen.  

  

Det tredje centrala fyndet i föreliggande studies resultat är att ett förändrat utseende till följd 

av cytostatikabehandling är svårt att hantera. En tidigare studie gjord av Jayde, Boughton och 

Blomfield (2013) påvisar att utseendeförändringen är ett hot mot kvinnans självbild och 

hårförlusten bidrar till att kvinnorna inte längre känner igen sig själva i spegeln (ibid.). Detta 

stämmer överens med studiens resultat då kvinnorna inte längre känner igen sig själva till 

följd av hårförlusten. Andra studier gjorda av Hansen (2007) och Rosman (2004) påvisar att 

cancersjukdomen blev en del av kvinnans identitet när utseendet förändrades till följd av 

hårförlusten (ibid.). Detta stämmer överens med studiens resultat då kvinnorna såg 

cancersjukdomen i spegeln när de tog av sig huvudduken.  

 

Merleau-Ponty (1997, refererad i Wiklund, 2003) beskriver att det är genom kroppen 

människan upplever sig själv som person och alla människor har ett unikt förhållningssätt till 

sin kropp. Kroppen är viktigt för människans identitet, och om en kroppslig förändring leder 

till att människan inte längre ser ut som sig själv påverkas även identiteten (ibid.). Kvinnorna 

i studien upplever att hårförlusten har en kraftig inverkan på deras kroppsbild och de ser 

annorlunda ut till följd av den. Utseendeförändringen blir en ständig påminnelse av att de har 

cancer. Detta kan betyda att cancersjukdomen blir del av kvinnornas identitet. Travelbee 

(1971, refererad i Kirkevold, 2000) betonar att lidandet uppstår vid olika typer av förluster 

som är av betydelse för människan (ibid.). I den föreliggande studien upplevs håret som något 

betydelsefullt för kvinnorna och det var traumatiskt när de tappade det. 

 

Enligt Eriksson (1994) uppstår sjukdomslidande när människan får en diagnos och måste 

konfronteras med den (ibid.). När håret faller av synliggörs deras cancersjukdom och 

kvinnorna behöver konfrontera denna. Ett förändrat utseende medför även att kvinnan får en 

förändrad syn på sig själv och börjar konfrontera sin egen person, vilket enligt Eriksson 

(1994) är ett livslidande. I samband med hårförlusten börjar kvinnorna använda sig av peruk 

och huvudduk. Detta är enligt Lundh och Smedler (2015) ett sätt för människor att hantera 

stress- och känslofyllda situationer (ibid.). Sjuksköterskan kan bistå genom att ge råd kring 
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vilka copingstrategier som kvinnorna kan tillämpa, samt stötta kvinnorna när de tillämpar 

olika copingstrategier.  

 

Upplevelsen av lidandet är något personligt och för att sjuksköterskan ska kunna lindra 

lidande måste hon förstå människans syn på sig själv och sitt sammanhang (Wiklund, 2003).  

Det är viktigt att sjuksköterskan bjuder in kvinnan till en relation där kvinnan får chansen att 

berätta sin berättelse och dela med sig av känslor (Eriksson, 1994). Det är då viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd och bekräftar lidandet. En svår situation kan kännas som hopplös, 

och därför bör sjuksköterskan inge hopp i livet. Hopp bör inges i situationen så att kvinnan 

har kraften att kämpa tills cytostatikabehandlingen är över.  

 

Det är inte enbart kvinnor som lider till följd av hårförlusten och det förändrade utseendet 

denna medför, utan männen påverkas också. Hilton, Hunt, Emslie, Salinas och Ziebland 

(2008) menar att både män och kvinnor blir medvetna om sin sårbarhet och synlighet som en 

cancerpatient när håret faller av. Can, Demir, Erol och Aydiner (2013) menar att både män 

och kvinnor får en förändrad kroppsbild till följd av hårförlusten (ibid.). Detta kan innebära 

att resultatet från fyndet kan överföras även på män under cytostatikabehandlingen, men även 

efter behandlingstiden hos både män och kvinnor då det tar tid för håret att växa fram efter 

avslutad cytostatikabehandling.  

 

Slutsats 

I den föreliggande studien framkom det att kvinnorna blev känslomässigt påverkade till följd 

av cytostatikabehandlingen då dem upplevde ett outhärdligt lidande. Kvinnorna blev även 

känslomässigt påverkade till följd av cancersjukdomen trots att cytostatikabehandlingen gavs 

i kurativt syfte. Detta kan relateras till ett sjukdomslidande och livslidande. 

Cytostatikabehandlingen medförde även kroppsliga förändringar som ett förändrat utseende, 

vilket orsakade upplevelsen av en förändrad kroppsbild och identitet. Även den funktionella 

förmågan försämrades vilket inverkade negativt på det dagliga livet. De kroppsliga 

förändringarna medförde att omgivningen började se och behandla kvinnorna som 

annorlunda. Kvinnorna upplevde en svårighet i att dela med sig känslor med sin familj 

eftersom de inte vill vara en börda för dem. Detta lidande relateras till ett livslidande och 

sjukdomslidande. Den bristande informationen från vårdpersonalen medförde ett ytterligare 

lidande under cytostatikabehandlingen vilket relateras till ett vårdlidande. 
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En ökad kunskap och förståelse kring hur kvinnorna upplever lidandet under 

cytostatikabehandlingen medför att sjuksköterskan kan lindra sjukdomslidandet, livslidandet 

och vårdlidandet. Det är viktigt att sjuksköterskan reflekterar över sina handlingar så att 

vårdlidandet inte uppstår under cytostatikabehandlingen. Dagens forskning är starkt inriktad 

på hur kvinnor med bröstcancer upplever lidandet under cytostatikabehandlingen. Därför är 

det av betydelse att vidare forskning fokuserar mer på hur lidandet upplevs hos kvinnor med 

andra cancerformer än bröstcancer under cytostatikabehandlingen. 

 

Självständighet 
Studien har genomförts gemensamt av Lovisa och Evelina, samarbetet har fungerat bra. 

Inledningen har skrivits gemensamt. Bakgrunden skrevs mestadels av Lovisa, men också av 

Evelina. Metoden skrevs mestadels av Evelina men även av Lovisa. Datainsamlingen 

genomfördes gemensamt. Analysförfarandet genomfördes enskilt fram till kodningen och 

därefter genomfördes kategoriseringen gemensamt. Resultatet skrevs gemensamt. 

Metoddiskussionen skrevs gemensamt, men resultatdiskussionen skrevs mestadels av 

Evelina. Slutsatsen skrevs gemensamt. Lovisa gjorde mestadels av studiens formalia och 

bilagor. Alla delarna i studien har diskuterats och redigerats tillsammans under studiens gång.  
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Bilaga 1. Databassökningar 
 
Cinahl 
Sökordskombination 
 

Sök-ID Sökdatum Avgränsning Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext-
artiklar 

Antal valda artiklar 

Chemotherap* (Fritext) S1 24/10 - 58 897 - - - 
Antineoplastic agents 
(Cinahl Headings) 

S2 24/10 - 87 332 - - - 

S1 OR S2 S3 24/10 - 122 389 - - - 
        
Attitude to illness 
(Cinahl Headings) 

S4 24/10 - 18 657 - - -  

Suffer* (Fritext) S5 24/10 - 44 740 - - - 
S4 OR S5 S6 24/10 - 62 685 - - -  
        
Wom* (Fritext) S7 24/10 - 305 522 - - - 
        
Experience (Fritext) S8 24/10 - 239 448 - - - 
Life experiences, 
(Cinahl Headings) 

S9 24/10 - 25 909 - - -  

Perception, (Cinahl 
Headings) 

S10 24/10 - 63 699 - - - 

Patient Attitudes (Cinahl 
Headings) 

S11 24/10 - 17 887 - - - 

S8 OR S9 OR S10 OR 
S11 

S12 24/10 - 309 973 - - - 

        
Qualitative Studies 
(Cinahl Headings) 

S13 24/10 - 106 026 - - - 

Interviews (Cinahl 
Headings) 

S14 24/10 - 171 100 - - - 

S13 OR S14 S15 24/10 - 213 842 - - - 
Sökordskombination Sök-ID Sökdatum Avgränsning Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- Antal valda artiklar 
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 artiklar 
S3 AND S6 S16 24/10 - 1 233 - - - 
S3 AND S6 AND S7 S17 24/10 - 195 - - - 
S17 S18 24/10 English Language, 

Peer-Reviewed, 
Research article, 
year 2000 

59 20 2 1 

S3 AND S6 AND S7 
AND S12 

S19 24/10 - 52 - - - 

S19 S20 24/10 English Language, 
Peer-Reviewed, 
Research article, 
year 2000 

27 16 4 0 

S3 AND S7 AND S12 S21 24/10 - 782 - - - 
S3 AND S6 AND S7 
AND S12 AND S15 

S22 24/10 - 35 - - - 

S22 S23 24/10 English Language, 
Peer-Reviewed, 
Research article, 
year 2000 

19 19 7 0 

S3 AND S7 AND S12 
AND S15 

S24 24/10 - 178 - - - 

S24 S25 24/10 English Language, 
Peer-Reviewed, 
Research article, 
year 2000 

103 22 14 6 
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Sökordskombination Sök-ID Sökdatum Avgränsning Antal träffar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext-
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Antineoplastic Agents 
(mesh) 

#1 24/10 -  357 781 - - - 

Antineoplastic Protocols 
(mesh) 

#2 24/10 -  123 583 - - - 

Chemotherap* (fritext) #3 24/10 - 417 658 - - - 

#1 OR #2 OR #3 #4 24/10 - 669 989 - - - 

        

Stress, psychological 
(mesh) 

#5 24/10 - 174 258 - - - 

Suffer* (fritext) #6 24/10 - 259 905 - - - 

#5 OR #6 #7 24/10 - 432 511 - - - 

        

Female (mesh) #8 24/10 - 7 713 383 - - - 

Wom* (fritext) #9 24/10 - 1 149 873 - - - 

#8 OR #9 #10 24/10 - 7 944 122 - - - 

Sökordskombination Sök-ID Sökdatum Avgränsning Antal träffar Lästa Lästa Antal valda 
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 abstrakt fulltext-
artiklar 

artiklar 

Experienc* (fritext) #11 24/10 - 921 846 - - - 

Perception (mesh) #12 24/10 - 381 252 - - - 

Life Change Events 
(mesh) 

#13 24/10 - 21 188 - - - 

Self Concept (mesh) #14 24/10 - 96 024 - - - 

#11 OR #12 OR #13 OR 
#14 

#15 24/10 - 1 349 341 - 
 

- 
 

- 

        

Qualitative Research 
(mesh) 

#16 24/10 - 34 417 - - - 

Interview (fritext) #17 24/10 - 176 907 - - - 

#16 OR #17 #18 24/10 - 200 469 - - - 

        

#4 AND #7 #19 24/10 - 12 340 - - - 

#4 AND #7 AND #10 #20 24/10 - 5 454 - - - 

#4 AND #7 AND #10 
AND #15 

#21 24/10 - 718 - - - 
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Sökordskombination 
 

Sök-ID Sökdatum Avgränsning Antal träffar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext-
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

#21 #22 24/10 English Language, 
year 2000 

558 17 2 0 

#4 AND #7 AND #10 
AND #15 AND #18 

#23 24/10 - 26 - - - 

#23 #24 24/10 English Language, 
year 2000 

23 7 3 1 

#4 AND #10 AND #15 
AND #18 

#25 24/10 - 339 - - - 

#25 #26 24/10 English Language, 
year 2000 

295 42 22 3 
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll 
 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

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

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 
e) Genereras hypotes/teori/modell? 

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

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 
 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

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

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

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

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel 

 
Metod Urval Kvalitet 

Browall, M., Gaston-
Johansson, F., & 
Danielsson, E. 2005. 
Sverige. 

Postmenopausal women 
with breast cancer: their 
experiences of the 
chemotherapy treatment 
period. 

Kvalitativ ansats med 
narrativ metod. 
Intervjuer. 

20 kvinnor som har passerat 
klimakteriet, 55–70 år. Har behandlats 
med adjuvant cytostatika på en 
mottagning på ett universitetssjukhus.  

Hög 

Hellerstedt-Börjesson. S, 
Nordin. K., Fjällskog. M. 
L., Holmström. I.K., & 
Arving. C. 2015. Sverige. 

Women with breast 
cancer: Experience of 
chemotherapy-induced 
pain: Triangulation of 
methods. 

Kvalitativ ansats med 
tre olika metoder; 
semistrukturerade 
intervjuer, VAS-skala 
och Body image.  

22 kvinnor i åldrarna 30–79 år. 
Genomgår adjuvant 
cytostatikabehandling.  

Hög 

Nizamli, F., Anoosheh, 
M., & Mohammadi, E. 
2011. Iran.  

Experience of Syrian 
women with breast cancer 
regarding chemotherapy; 
A qualitative study.  

Kvalitativ ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

17 kvinnor i åldrarna 30–45 år. 
Kvinnorna genomgår kurativ 
cytostatikabehandling på sjukhus.   

Hög 

Boehmke, M.M., & 
Dickerson, S.S. 2005. 
USA. 

Symptom, symptom 
experiences and symptom 
distress encountered by 
women with breast cancer 
undergoing current 
treatment modalities. 

Kvalitativ ansats med 
fenomenologisk 
inriktning.  
 

20 kvinnor i åldrarna 32–66 år. 
Genomgår adjuvant 
cytostatikabehandling på en 
onkologisk mottagning. 

Hög 

Bergkvist, K., & 
Wengström, Y. 2006. 
Sverige. 

Symptom experiences 
during chemotherapy 
treatment with focus on 
nausea and vomiting.   

Kvalitativ ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer.   

9 kvinnor i åldrarna 27–60 år. 
Genomgår cytostatikabehandling på 
ett universitetssjukhus.  

Hög 
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Författare/år/land Titel 
 

Metod Urval Kvalitet 

Kwok, A., Palermo, C., 
& Boltong, A. 2015. 
Australien.  

Dietary experiences and 
support needs of women 
who gain weight following 
chemotherapy for breast 
cancer.  

Kvalitativ ansats med 
fenomenologisk 
inriktning. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

17 kvinnor i åldrarna 35–65 år. 
Genomgår kurativ 
cytostatikabehandling på sjukhus.   

Medel.  

Harcourt, D., & Frith, H. 
2008. Storbritannien.   

Women’s experience of an 
altered appearance during 
chemotherapy: An 
indication of cancer status.  

Kvalitativ ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer och visuell 
metod (fotografier).   

19 kvinnor i åldrarna 35–68 år. 
Genomgår cytostatikabehandling som 
en del av deras behandling.   

Medel.  

Chen, Y.C., Huang, 
H.M., Kao, C.C., Sun, 
C.K., Chiang, C.Y., & 
Sun, F.K. 2016. Kina.  

The psychological process 
of breast cancer patients 
receiving initial 
chemotherapy: Rising from 
the ashes.  

Grounded theory med 
kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

20 kvinnor i åldrarna 39–62 år. 
Genomgår sin första 
cytostatikabehandling på sjukhus.  

Hög. 

Richer, M.C., & Ezer, H. 
2002. Kanada.  

Living in it, living with it, 
and moving on; 
dimensions of meaning 
during chemotherapy.  

Grounded theory med 
kvalitativ ansats.  
Semistrukturerade 
intervjuer.  

10 kvinnor i åldrarna 44–69 år. 
Genomgår adjuvant 
cytostatikabehandling på en 
mottagning på ett universitetssjukhus.  

Medel.  

Hellerstedt-Börjesson. S, 
Nordin. K., Fjällskog. M. 
L., Holmström. I.K., & 
Arving. C. 2016. Sverige.  

Women treated for breast 
cancer experiences of 
chemotherapy-induced 
pain: Memories, any 
present pain, and future 
reflections 

Kvalitativ ansats med 
fenomenologisk 
inriktning och VAS-
skala. Intervjuer med 
öppna frågor. 

15 kvinnor i åldrarna 30–69 år. 
Genomgår adjuvant 
cytostatikabehandling på sjukhus.   

Hög.  
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Författare/år/land Titel 
 

Metod Urval Kvalitet 

Beaver, K., Williamson, 
S., & Briggs, J. 2015. 
Storbritannien. 

Exploring patient 
experiences of neo-
adjuvant chemotherapy for 
breast cancer.  

Kvalitativ ansats med 
djupintervjuer.  

20 kvinnor i åldrarna 30–67 år. 
Genomgår neo-adjuvant 
cytostatikabehandling på sjukhus.  

Hög. 
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Bilaga 4. Analysförfarandet  
Meningsenhet Meningsenhet svenska Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Any changes in their 
physical state over the 
course of the 
treatment would 
invariably trigger the 
fear of recurrence 

Eventuella förändringar 
i deras fysiska tillstånd 
under behandlingens 
gång skulle alltid ge 
upphov till rädsla för 
återfall 

Förändringar i deras 
fysiska tillstånd 
leder till rädsla för 
återfall 

Rädsla för 
återfall 

Oro och rädsla kring 
cancersjukdomen 

Känslomässig påverkan 
till följd av 
cytostatikabehandlingen 
och cancersjukdomen 

I was thinking that if I 
had to suffer this 
much to live, I would 
rather not live! 

Jag tänkte att om jag 
måste lida så här 
mycket för att leva, så 
lever jag helst inte! 

Om jag måste lida så 
här mycket, lever jag 
helst inte! 

Vill inte leva Outhärdligt lidande av 
cytostatikabehandlingen 

Känslomässig påverkan 
till följd av 
cytostatikabehandlingen 
och cancern 

I just want to go back 
to the office. It would 
take my mind off 
things, but I’m just 
too tired and feel too 
awful 

Jag vill bara gå tillbaka 
till kontoret. Det skulle 
få mina tankar på annat, 
men jag är för trött och 
känner mig förfärlig 

Vill gå till kontoret, 
skulle få mina tankar 
på annat, men jag är 
för trött och känner 
mig förfärlig 

Trött och 
förfärlig 

Fysiska begränsningar 
inverkar på det dagliga 
livet 

Kroppsliga förändringar 

Loss of hair 
constituted a serious 
threat to the woman’s 
image of herself, 
which many 
participants expressed 
grieving the loss of 
their hair as a result of 
chemotherapy 

Förlust av hår utgjorde 
ett allvarligt hot mot 
kvinnans bild av sig 
själv, vilket många 
deltagare uttryckte sorg 
över förlusten av håret 
som ett resultat av 
cytostatikan  

Förlust av hår var ett 
hot av kvinnans bild 
av sig själv. Många 
uttryckte sorg över 
förlusten av hår 

Sorg över 
hårförlust 

Ett förändrat utseende är 
svårt att hantera 

Kroppsliga förändringar 

Meningsenhet Meningsenhet svenska Kondensering Kod Underkategori Kategori 

I just wanted to fade 
into the background. I 

Jag ville bara blekna in 
i bakgrunden. Jag ville 

Ville blekna in i 
bakgrunden, inte dra 

Inte dra till sig 
uppmärksamhet 

Oönskad 
uppmärksamhet 

Psykosocial påverkan 
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didn’t want to draw 
any more attention to 
myself than I thought 
I already was, even 
though I probably 
wasn’t, and I couldn’t 
meet people’s eyes 

inte dra till mig mer 
uppmärksamhet än vad 
jag trodde att jag redan 
har gjort, trots att jag 
förmodligen inte har 
det, och jag kunde inte 
möta människors ögon 

till sig mer 
uppmärksamhet, inte 
möta andras blickar 

Women who chose 
not to work felt a 
pressure from others 
to get back to work as 
soon as possible. This 
created an inner worry 
and stress 

Kvinnor som inte valde 
att arbeta kände ett 
tryck från andra att 
komma tillbaka till 
jobbet så snart som 
möjligt. Detta skapade 
en inre oro och stress 

Kände ett tryck att 
komma tillbaka till 
jobbet. Skapade en 
oro och stress 

Oro och stress 
av trycket 

Svårt att hantera 
omgivningens 
uppfattning 

Psykosocial påverkan 

 


