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Sammanfattning  

Bakgrund: Alopeci är en vanlig biverkan till följd av cytostatikabehandling. Kroppsliga 

förändringar i samband med sjukdom kan leda till sämre kroppsbild. Patienter upplever ofta 

de biverkningar som påverkar utseendet som svårare att hantera än symtom såsom 

illamående, trötthet och aptitlöshet. Vårdpersonal skattar svårigheterna med alopeci lägre än 

vad patienter gör. Problem: Vårdpersonalens syn på alopecia och patienternas uppfattning av 

att tappa sitt hår skiljer sig åt. Detta kan leda till att kvinnor inte får den hjälp de behöver. 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av cytostatikainducerad alopeci. Metod: 

Litteraturstudie där artiklar systematiskt sökts och kvalitetsgranskats. En innehållsanalys 

genomfördes på nio artiklar.  Resultat: Resultatet redovisar kvinnors erfarenheter av alopeci 

från det att de endast har vetskapen om alopecin till den punkt då håret växer ut igen. I början 

leder ovissheten till oro och stress för kvinnorna. När de förlorat sitt hår infinner sig känslor 

av förlust av identitet och femininitet. I samband med att skallen blir kal beskriver kvinnorna 

att de förlorar kontrollen över sitt privatliv och vem de vill ska ha kännedom om sjukdomen. 

Slutsatser: Cytostatikainducerad alopeci påverkar kvinnors liv på flera olika sätt. Kvinnor 

som står inför att eller redan har förlorat sitt hår behöver information och stöd från 

vårdpersonal. 
 

Nyckelord: Cytostatikainducerad alopeci, Erfarenheter, Håravfall, Kvinnor 
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Abstract 

Background: Alopecia is a common side effect due to chemotherapy. Bodily changes 

associated with disease can lead to poorer body image. Patients often experience the side 

effects that affect the appearance as more difficult than symptoms such as nausea, fatigue and 

loss of appetite. Healthcare professionals estimate the severity of alopecia lower than patients. 

Problem: Healthcare professionals' view of alopecia and the patients' perception of alopecia is 

different. This can lead to women not getting the help they need to manage their alopecia. 

Purpose: The purpose was to highlight women's experiences of chemotherapy induced 

alopecia. Method: A literature study where articles have been systematically sought and 

reviewed. An analysis was performed on nine articles. Result: The results show women's 

experiences of alopecia from when they only have the knowledge that they will loose hair to 

the point of re growth. Initially, the uncertainty causes concern and stress. Once they've lost 

their hair, feelings of loss of identity and femininity come in. When the skull becomes 

exposed , women describe loss of control over their privacy and who they want to know about 

the disease. Conclusions: Chemotherapy induced alopecia affects women's lives in many 

ways. Women who face or have already lost their hair need information and support. 
 

Keywords: Chemotherapy induced alopecia, Experiences, Hair loss, Women 
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Inledning 

Cancer är något som drabbar många i dagens samhälle. Samtidigt är cytostatika en vanlig 

behandlingsmetod i samband med cancer. Efter att ha diskuterat olika områden att fördjupa 

oss i kom vi fram till att det vore intressant att veta mer om hur kvinnor erfar 

cytostatikainducerad alopeci. Vi valde att fokusera på kvinnors erfarenheter eftersom vi 

upplever att det idag finns många förväntningar och ramar i samhället som kvinnor ska 

anpassa sig efter. När vi berättade för människor i vår omgivning vad vi valt att skriva om 

fick vi flera reaktioner. Reaktionerna tydde på att det finns en uppfattning om att när man har 

cancer så kanske förlust av hår inte spelar så stor roll. Dessa reaktioner skapade diskussion 

och fick vårt intresse för fenomenet att öka. Är det verkligen så där kvinnor erfar 

cytostatikainducerad alopeci? I vårt framtida arbete som sjuksköterskor kommer vi möta 

kvinnor i dessa situationer och därför ville vi ta reda på hur deras erfarenheter av 

cytostatikainducerad alopeci ter sig. Den erfarenhet vi är intresserade av inkluderar perioden 

från det att kvinnorna blir medvetna om att de kommer tappa håret, tills det att håret börjar 

växa ut igen.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Cancer 

Cancer beskrivs som en grupp sjukdomar som påverkar kroppens celldelning. Det finns 

ungefär tvåhundra olika sorters cancer. Bröstcancer, prostatacancer, lungcancer, hudcancer, 

tjocktarms- och ändtarmscancer är de sorters cancer som är vanligast. När celler drabbas av 

cancer börjar de ohämmat dela sig och skapa fler cancerceller. De nya cancercellerna fyller 

inte den tidigare friska cellens funktion, de växer i antal och bildar tumörer (Einhorn, 2016). I 

Sverige får ungefär trettio-tusen kvinnor diagnosen cancer varje år (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Det finns flera olika behandlingar att tillgå när man fått diagnosen cancer. De vanligaste 

behandlingsformerna är strålbehandling, operation, hormonbehandling och 

cytostatikabehandling. Var i kroppen cancern finns samt patientens hälsa och ålder avgör 

vilken behandling som är lämplig. Cytostatika är en grupp läkemedel vars syfte är att döda 

cancerceller. Dessa läkemedel används vid cancersjukdom för att bota, bromsa 

sjukdomsförloppet, lindra symtom eller förhindra återfall (Malmquist, 2008). Enligt Mitra 

(u.å.) påverkar cytostatika inte bara cancercellerna utan även kroppens friska celler, vilket 
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leder till flertalet biverkningar. Vanliga biverkningar är illamående, aptitlöshet, 

infektionskänslighet, trötthet, blodbrist och håravfall/alopeci. 

 

Vissa sorters cytostatika skadar kroppens hårsäckar. Nya hårstrån blir tunna, mer känsliga och 

går lätt av. Detta kan leda till tunnare hår, totalt håravfall på huvudet och även förlust av 

ansiktshår och kroppshår. Efter avslutad behandling växer håret i regel ut igen (Cancerfonden, 

u.å.). Förekomsten av alopeci i samband med cytostatikabehandling undersöktes i en grupp 

bestående utav 56 individer med bröstcancer. Utav de 56 individer som behandlades med 

olika sorters cytostatika tappade 83 % av individerna allt sitt hår (Rosati et al., 2011). 

 

Cytostatikainducerad alopeci kan förebyggas med hjälp utav nedkylning av hårbotten. Enligt 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2016) behandlas i Sverige ungefär 2000 

personer varje år med cytostatikapreparat som utgör hög risk för håravfall. Metoden går ut på 

att skallen kyls ned 30 minuter innan behandlingen startar och 30-90 minuter efter att 

behandlingen är slut. De som behandlas med dessa sorters cytostatika kan erbjudas att få 

hårbotten nedkyld för att eventuellt förhindra alopeci. Det finns olika anledningar till att 

metoden inte används fullt ut. Dels finns det en ovisshet kring hur cancerceller som eventuellt 

blir frysta undkommer cytostatikans verkan. Något som också nämns är ekonomiska aspekter. 

Nedkylning kräver speciell utrustning samt att behandlingstiden blir längre och detta medför 

att arbetsinsatserna tilltar. Även om metoden uppges vara besvärlig för patienterna väljer de 

flesta som blir erbjudna att använda behandlingen för att eventuellt få behålla sitt hår (SBU, 

2016). 

 

Av patienter som använt sig av nedkylning av hårbotten anger hälften att de känner sig nöjda 

med resultatet. Resterande tappade sitt hår trots kylbehandlingen (Mols, Van den Hurk, 

Vingerhoets & Breed, 2009; Van den Hurk, Mols, Vingerhoets, & Breed, 2010). I en annan 

grupp, där inte någon mottagit nedkylning av skallen i samband med cytostatikabehandlingen, 

tappade samtliga av patienterna sitt hår. Patienterna tappade allt sitt hår eller till den grad att 

de kände behov av att dölja skallen (Van den Hurk, Mols, Vingerhoets, & Breed, 2010). 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Alopeci 

Förlusten av hår på kroppen. Håravfallet kan vara fläckvis eller totalt (Forslind, 1998). 
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Femininitet 

Innefattar egenskaper, uttryck och föreställningar som samhället anser är typiskt för kvinnor. 

Synen på femininitet påverkas av kultur, socialt sammanhang och historia (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, 2016). 

 

Identitet/ Självbild 

Medvetenheten om sitt jag och sin personlighet, samt hur denne har formats av erfarenheter 

under livets gång (Ottosson, u.å.). 

 

Kroppsbild/ Kroppsuppfattning  

Bilden en person har av sitt utseende och sin kropp (Kroppsuppfattning, u.å.). 

 

Livsvärld  

Livsvärlden är personlig och kan endast upplevas av individen själv. Livsvärlden är något alla 

ständigt bär med sig. Det är ett förhållningssätt till vår värld, vårt liv och hur vi lever. Genom 

erfarenheter och tidigare upplevelser anpassar vi oss till händelserna vi är med om. Genom 

livsvärlden kan vi förstå våra egna och andras känslor men också förstå varför en del agerar 

som de gör (Dahlberg & Segesten, 2015).  

 

Livskvalitet 

WHO definierar livskvalitet som individens uppfattning av dennes position i livet inom ramen 

för var denne bor, med avseende på värderingar och kultur. Detta påverkas av individens mål, 

förväntningar, ideal och besvär. Andra påverkande faktorer är fysisk och psykisk hälsa, 

relationer, socialt liv och miljö (World Health Organization [WHO], 1997). 

 

2.3 Hår  

Kroppens yta är till stor del täckt av små tunna hårstrån kallade vellushår. På huvudet, i 

näshålan, örongången, armhålan och runt könet finns en grövre och längre typ av hår som 

kallas terminalhår. Ögonbryn, ögonfransar och grövre kroppsbehåring räknas också till 

terminalhår (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Kroppens hår ger hud och slemhinnor 

skydd mot kyla, värme, smuts och bakterier (UMO, u.å.). Ögonbrynen utgör en stor del av 

människors ansiktsuttryck. Det har enligt Sadr, Jarudi och Sinah (2003) visat sig att en 

människas ögonbryn har lika stor betydelse som ögonen vid igenkänning av andra människor. 
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Att ha hår kan kopplas till ungdomlighet. Håret är en symbol för livskraft och hälsa samtidigt 

som hårlöshet symboliserar bräckligheten hos äldre (Hallpike, 2005). Håret är ett sätt för 

människan att uttrycka sig och kommunicera. Innebörden av hårets utseende varierar över tid 

och plats i världen. Oavsett tid och plats förknippas alltid håret med kön, makt och sexualitet 

(Baker, 2007). Rakning av håret på huvudet kan förknippas med en förändring i individens 

liv. Rakning är en del av initieringsriten för nya rekryter inom den militära disciplinen. 

Genom tiden har rakning av huvudet använts som straff och märkning av kriminella i 

samband med en fängelsedom (Hallpike, 2005).  

 

2.4 Livskvalitet och kroppsbild 

Det uppstår ofta problem med en individs kroppsbild i samband med fysiologiska sjukdomar. 

I samband med sjukdom kan kroppens utseende och funktion förändras (Pruzinsky & Cash, 

2002). Dessa förändringar kan leda till att individens livskvalitet påverkas negativt. Enligt 

Medeiros de Morais et al., (2017) hade kvinnors uppfattning av den egna kroppsbilden 

koppling till deras känsla av livskvalitet. Kvinnor som var missnöjda med sin kroppsbild 

upplevde en lägre livskvalitet än kvinnor som var nöjda med sin kroppsbild.  

 

De biverkningar som påverkar utseendet vid en cytostatikabehandling upplevs ofta svårare att 

hantera än biverkningar såsom illamående, trötthet och aptitlöshet (White, 2002). Abu-

Helalah, Al-Hanaqta, Alshraideh, Abdulbaqi, Hijazeen (2014) har mätt livskvalitet hos 

kvinnor som genomgått en behandling för bröstcancer. Resultatet påvisade att kvinnor upplevt 

de förändringar som skett kroppsligt som värre än andra symptom. Enligt Degerfält och 

Moegelin (2009) var det en stor förändring i livet när en individ i samband med en 

cancerbehandling förlorar sitt hår.  

 

2.5 Vårdpersonalens uppfattning av biverkningar 

Mulders, Vingerhoets och Breed (2008) har jämfört hur vårdpersonal tror patienter erfar och 

hur patienter erfar olika symtom och påfrestningar som uppstår till följd av cancer och 

cytostatikabehandling. Det visade det sig att patienternas erfarenheter av biverkningar och 

påfrestningar inte stämde överens med hur vårdpersonalen antog att patienterna erfar 

biverkningar och påfrestningar. Tre olika grupper, patienter, sjuksköterskor och läkare, fick 

skatta svårighetsgraden av en rad olika biverkningar. De olika biverkningarna och 

påfrestningarna rangordnades sedan utefter patienterna och vårdpersonalens skattningar i 
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listor, den biverkning som skattats svårast hamnade överst på listan. Listorna visade att 

vårdpersonalen skattade påfrestningar på sociala relationer, rädslan för metastaser och 

kräkningar högre än vad patienterna gjorde. Vårdpersonalen underskattade hur förlusten av 

hår påverkade patienten. Patienterna skattade förlusten av hår på en fjärdeplats av nitton olika 

biverkningar eller problemområden. I sjuksköterskornas skattning hamnade förlusten av hår 

på en tionde plats och i läkarnas skattning på en trettonde plats. Resultatet kan betyda att 

vårdpersonal i dagsläget lägger tid och energi på att lindra “fel” symtom. Det saknades 

medvetenhet hos vårdpersonal om hur patienter uppfattar svårighetsgraden av att tappa sitt hår 

(Mulders, Vingerhoets & Breed, 2008). 

 

2.6 Teoretisk referensram  

Teoretisk referensram för detta arbete är Katie Erikssons lidandeteori (1994). Ett lidande är 

enligt författaren särskilt för alla människor och i lidandet finns förtvivlan över det vi ska 

förlora eller det vi har förlorat. Människor förväntar sig vissa saker och när något inte blir 

som man tänkt sig eller när något frångår det ”normala” kan det uppstå ett lidande. Lidandet 

är som en kamp, där patienten kan välja att kämpa eller ge upp. Oro eller ångest kan vara en 

anledning till ett lidande som kan leda till att människan känner sig olycklig. När lidandet blir 

olidligt kan detta medföra att även hälsan brister. Lidande och hälsa är sammansvetsade med 

varandra och inverkar på människors liv på olika plan. Beroende på hur vi reagerar på olika 

händelser påverkar detta också lidandet och hälsan olika.  

 

Eriksson (1994) beskriver att det finns olika sorters lidande. Dessa är livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Det lidande som påverkar hela människan och hennes liv 

kallas livslidande. Ett sådant lidande kan ha inverkan på människans sätt att leva både som 

ensam individ och i sociala sammanhang. I livsavgörande stunder då ett lidande uppstår krävs 

det tid för människan att finna nya samband.  

 

Sjukdomslidande innebär att lidandet kan komma från både sjukdom och behandling. 

Lidandet kan vara fysiskt, andligt eller själsligt. Ett sådant lidande kan ge känslor som skuld 

och skam. Människan kan känna att denne inte gjort tillräckligt eller att denne har levt fel och 

känner då skuld för att ha orsakat sjukdomen. Omgivningen eller vårdpersonal kan orsaka 

sjukdomslidande genom negativ inställning. 
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Ett vårdlidande behöver inte ske medvetet utan orsakas ofta omedvetet. Detta kan bero på 

frånvaro av eftertanke eller personalens brist på kunskap om lidande. Ett vårdlidande kan 

orsakas av brister i vårdetik och god vård. En förklaring till att vårdlidande existerar kan bero 

på att vården fokuserar alltför mycket på sjukdomen och inte patienten. Det är 

vårdpersonalens uppgift att minska lidande och det viktigaste en vårdare kan göra är att skapa 

en relation med patienterna och att få dem att känna sig delaktiga. Små medel har visat sig 

lindra lidandet hos patienter, ett exempel är att vårdpersonalen visar bekräftelse och 

medlidande. Det finns skillnader mellan att lida och att känna medlidande. För att uppfatta ett 

lidande krävs att människans eget lidande kan stå tillbaka. I ett medlidande behövs det kurage 

och tapperhet, människan behöver vara beredd på att ge av sig själv. Lidandet kan även 

minskas genom fysisk kontakt som en handpåläggning eller ett leende. För att undvika 

lidande är det bra för patienterna att vara väl informerade och att få svar på viktiga frågor 

(Eriksson, 1994). 

 

Författarna valde Katie Erikssons (1994) lidandeteori som referensram eftersom teorin tar upp 

hur lidandet kan kopplas till något som man redan har eller ska förlora. Detta känner 

författarna är intressant då håret i detta fall är något som kvinnorna förlorar. Lidandeteorin tar 

också upp sjukdomslidande och vårdlidande. Vilket är något som författarna också anser kan 

relateras till arbetets problem och syfte. Enligt lidandeteorin kan sjukdomslidandet uppstå 

både till följd av sjukdom och behandling och i det här arbetet är det just en behandling som 

resulterar i fenomenet alopeci. Eriksson (1994) beskriver hur vårdlidande kan uppstå till följd 

av brist på eftertanke, kunskap och god vård.  Det här tycker författarna är intressant eftersom 

vårdpersonalens och kvinnornas syn på alopecins innebörd skiljer sig åt (Mulders, 

Vingerhoets och Breed, 2008)   

 

3 Problemformulering 

I samband med cytostatikabehandling drabbas många kvinnor av alopeci. Att tappa hår 

innebär för individen en förändring av utseende. Forskning visar att vårdpersonalens syn på 

vad alopeci innebär för patienten och patientens syn på att tappa sitt hår skiljer sig åt. 

Avsaknaden av medvetenhet hos vårdpersonal kan leda till att kvinnor inte får den hjälp de 

behöver för att kunna hantera sin alopeci. Brister som uppstår i vården kan leda till ett 

vårdlidande. Genom denna litteraturstudie hoppas författarna kunna öka medvetenheten hos 

vårdpersonal om hur kvinnor erfar cytostatikainducerad alopeci. Ökad kunskap om detta 
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fenomen tror författarna skulle kunna öka kvaliteten på vården som kvinnor erbjuds i 

samband med cytostatikabehandling.  

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av cytostatikainducerad alopeci. 

 

5 Metod 

5.1 Datainsamling och urval 

Metoden som valdes var en litteraturstudie med ett systematiskt arbetssätt. Att göra en 

litteraturstudie innebär enligt Kristensson (2014) att systematiskt söka litteratur utifrån en 

specifik forskningsfråga. Litteratursökningar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsychINFO. Inklusionskriterier i sökningen var kvinnor i vuxen ålder som drabbats av cancer 

och till följd av cytostatikabehandling fått alopeci. För att få ett relevant resultat gjordes en 

avgränsning till artiklar skrivna efter 2007. Det gjordes en exkludering av artiklar med “scalp 

cooling” i titeln då detta är en behandlingsmetod som ansågs irrelevant med avseende på 

syftet.  Sökorden som användes i de olika databaserna var: alopecia, hair loss, chemotherapy 

induced alopecia, neoplasms och cancer. Alopecia och Neoplasms användes som ämnesord 

eller Mech-term i respektive databas. Resterande sökord angavs som fritext. Synonymer 

kombinerades i en sökning med ordet “OR” emellan varje ord. Sökningarna med synonymer 

kombinerades sedan med resterande sökord med ordet “AND” emellan. Eftersom databaserna 

skiljer sig från varandra gjordes olika begränsningar i de olika databaserna. I databaserna 

Cinahl och PsychINFO begränsades sökningen till artiklar som blivit peer reviewed. I 

PubMed fanns inte peer reviewed funktionen, tidsskrifterna som dessa artiklar var publicerade 

i kontrollerades därför i Ulrichsweb. I PubMed gjordes en avgränsning till artiklar publicerade 

i vårdvetenskapliga tidskrifter. I PsychINFO gjordes en liknande avgränsning till artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Sammanlagt resulterade de olika sökningarna i 92 

artiklar. En troligen relevant artikel exkluderades på grund av språkliga barriärer, artikeln var 

skriven på koreanska. 

 

Resultatet av den systematiska litteratursökningen ska granskas kritiskt innan den 

sammanställs (Kristensson, 2014). Båda författarna läste individuellt samtliga titlar och 

granskade sedan abstract och syfte på relevanta artiklar. Kvarvarande artiklar jämfördes och 
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diskuterades av författarna. Tjugosex artiklar valdes ut, utav dessa var 11 stycken dubbletter. 

Den systematiska litteratursökningen resulterade i 15 artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Sökningarna i de olika databaserna redovisas i bilaga 1, bilaga 2 och 

bilaga 3. 

 

5.2 Kvalitetsgranskning 

De vetenskapliga artiklar som ansågs stämma överens med litteraturstudiens syfte var 15 

stycken. Dessa granskades med hjälp utav två bedömningsunderlag sammanställda av 

Kristensson (2014), ett för kvalitativa studier och ett för kvantitativa studier. 

Bedömningsunderlagen modifierades av författarna. Modifieringen innebar att författarna 

valde att utesluta irrelevanta frågor utifrån litteraturstudiens syfte och artiklarnas design och 

metod. Frågorna formulerades även om till ja/nej-frågor. Detta för att möjliggöra en 

poängsättning av artiklarna i samband med granskningen. Poängsättningen användes för att 

göra en indelning av artiklarna i avseende på kvalitet. Författarna granskade och bedömde 

först alla artiklar oberoende av varandra för att sedan sammanställa granskningen 

tillsammans. Artiklar som hade blivit poängsatta olika av författarna granskades av författarna 

tillsammans för att enighet kring poängsättning skulle kunna uppnås. Efter 

kvalitetsgranskningen återstod nio artiklar som uppnått nivån för medelhög eller hög kvalitet. 

Av de valda artiklarna var fem kvalitativa och fyra kvantitativa. Sex artiklar graderades till låg 

kvalitet, dessa valde författarna att inte använda sig utav. De mallar som använts i samband 

med artikelgranskning bifogas i bilaga 4 och bilaga 5. 

 

5.3 Vår förförståelse kring cytostatikainducerad alopeci  

Förförståelse är en uppfattning, åsikt eller en förutfattad mening som kan ligga till grund för 

en ny förståelse. Förförståelse kan utgöra ett hinder eller öppna upp för ny kunskap. En 

förförståelse kan vara medveten eller omedveten (Dahlberg & Segesten, 2015). 

 

Författarna har valt att ta upp sin egen förförståelse kring ämnet då detta kan påverka 

analysprocessen och därmed även resultatet. Ingen av författarna har någon professionell 

erfarenhet av cytostatikainducerad alopeci. Författarna har heller inte mött individer som 

drabbats av cytostatikainducerad alopeci i sitt privatliv. Den kännedom författarna har sedan 

tidigare grundar sig i information från sociala medier, skönlitteratur och media. Det 

författarna har med sig sedan tidigare är alltså att alopeci är något som drabbar individer som 
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går igenom en cytostatikabehandling. Samt att kvinnor ofta bär peruk alternativt sjal till följd 

av detta.  

 

5.4 Analys 

Analysen utfördes induktivt i form av en innehållsanalys. Att göra en innehållsanalys innebär 

att metodiskt och systematiskt leta efter mönster, likheter och skillnader i ett material. De 

meningsbärande enheterna ska först identifieras, kondenseras och kodas. De kodade enheterna 

delas sedan in i underkategorier och kategorier (Kristensson, 2014). För att kunna analysera 

de kvalitativa och kvantitativa artiklarna på samma sätt översattes resultatet i de kvantitativa 

artiklarna till text. Författarna identifierade meningsbärande enheter i samtliga texter var för 

sig. En jämförelse gjordes sedan av det material de olika författarna funnit ur texterna. De 

meningsbärande enheterna översattes till svenska och kondenserades till kortare fraser. Det 

kondenserade materialet kontrollerades och enheter som ej passade med studiens syfte ströks. 

De kondenserade enheterna kodades sedan för att författarna lättare skulle kunna se likheter 

och skillnader i materialet. De koder som liknade varandra sorterades in i underkategorier. 

Underkategorierna sorterades sedan in i kategorier. Exempel på hur analysen är genomförd 

finns i bilaga 7. 

 

5.5 Etiska överväganden 

I en litteraturstudie bör vissa etiska överväganden göras. De artiklar som används i studien 

bör ha ett godkännande från en etisk kommitté. Artiklar får inte exkluderas utefter vad 

forskarna söker för resultat. Samtliga artiklar som passar in på studiens syfte skall inkluderas 

oavsett resultat (Forsberg & Wengström, 2008). I denna litteraturstudie har endast artiklar 

som är godkända av en etisk kommitté inkluderats. Ingen artikel har exkluderats på grund av 

att dess resultat inte överensstämmer med vad forskarna söker.  

 

De valda artiklarna är lästa flera gånger samt diskuterade av båda författarna för att skapa 

förståelse efter bästa förmåga. För att undvika vetenskaplig oredlighet (Codex, 2017) har 

författarna under arbetsprocessen refererat korrekt. När språkliga frågetecken uppstod 

användes diskussion, uppslagsverk och ordböcker för att skapa förståelse för texten. 

Författarna gick även tillbaka och läste texten i helhet när frågor kring den språkliga 

betydelsen uppstod. En redovisning av de inkluderade artiklarnas design, urval, metod och 

resultat finns i bilaga 6.      
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6 Resultat  

Efter att ha analyserat och sammanställt samtliga artiklar har sex kategorier utformats. 

Kategorierna följer i kronologisk ordning kvinnornas erfarenheter av cytostatikainducerad 

alopeci. Innan alopecin innehåller erfarenheter och upplevelser som ägt rum innan alopecin 

inträffat. Håravfallet- perioden då håret lossnar handlar precis som det låter som, om hur 

kvinnorna erfarit perioden då håret föll av. Utseende och femininitet i samband med alopeci 

beskriver hur kvinnornas förändring av utseende har påverkat dem och deras känslor. 

Uppenbarelsen av cancern ger en bild av hur sjukdomen till följd av alopeci blivit verklighet 

för kvinnorna och människor i deras omgivning. Kategorin Kamouflage av skalligheten 

omfattar hur och varför kvinnorna valt eller inte valt att kamouflera sin skallighet. Återväxten 

av hår, innehåller kvinnornas erfarenheter av när håret började växa ut igen. 

 

6.1 Innan alopecin 

Trots information om håravfallet visade resultatet att det hos kvinnorna fanns okunskap och 

oro om hur håravfallet skulle ske. En del kvinnor valde att raka av sig håret innan det började 

falla av för att förbereda sig på håravfallet. 

 

6.1.1 Förväntningar inför håravfallet 

Alla kvinnorna hade vetskap om att håret kunde falla av i samband med 

cytostatikabehandlingen. Det var ändå oklart för många hur och när detta skulle ske. En 

kvinna beskrev att trots att de berättat för henne att hon kunde tappa håret var det svårt när det 

väl hände. Att ha vetskap om något och att uppleva det var två olika saker (Jayde, Boughton 

& Blomfield, 2013). Hur processen att tappa hår skulle gå till var något som många hade svårt 

att föreställa sig innan det väl började. Skulle håret lossna lite i taget eller skulle allt hår 

försvinna under en natt (Hilton, Hunt, Emslie, Salinas, & Ziebland, 2007). En del hade oroat 

sig över hur de skulle hantera situationen känslomässigt (Rani, Singh, & Kaur, 2016; Hilton et 

al., 2007). Andra blev stressade över att de inte visste hur de skulle se ut utan hår (Hilton et 

al., 2007). Många kvinnor beskrev alopeci som svårare att hantera än vad de hade väntat sig. 

(Power & Condon, 2008; Jayde et al., 2013; Trusson & Pilnick, 2017). En kvinna förklarade 

att hon innan behandlingen hade trott att håravfallet skulle vara hennes minsta bekymmer, 

men att håret haft större betydelse än hon kunnat ana (Power & Condon, 2008). En annan 

kvinna trodde att hon skulle kunna hantera sin alopeci men när det väl hände hade det 

påverkat henne mer än vad hon hade räknat med. Vissa var förberedda på att bli skalliga men 
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att de skulle tappa precis allt kroppshår hade de inte förväntat sig, det hade kommit som en 

chock (Trusson & Pilnick, 2017). 

 

6.1.2 Förberedelser inför håravfallet 

För att förbereda sig på att håret skulle lossna och trilla av var det många som klippte av sig 

håret eller rakade skallen redan innan det hände. En del blev rådda av andra att klippa av sig 

håret innan behandling och andra gjorde det på eget initiativ (Zannini et al., 2012; Jayde, 

Boughton & Blomfield, 2013). Vissa som valt att klippa av sig håret eller raka sig förklarade 

att det var ett sätt för dem att ta kontroll över situationen och göra ett aktivt val (Hilton et al., 

2007). Andra beskrev handlingen som ett skydd mot det trauma som skulle uppstått när håret 

annars skulle börjat falla av. (Zannini et al., 2012). En kvinna berättade att hennes vän rakade 

av henne håret innan det blev ett enda stort trassel. Denna situation hade gjort henne väldigt 

upprörd (Trusson & Pilnick, 2017).   

 

6.2 Håravfallet - perioden då håret lossnar 

När håravfallet blev ett faktum kände kvinnorna ett lidande. Håravfallet var för vissa svårare 

att hantera än själva cancerdiagnosen. I samband med att håret föll av fick kvinnorna 

praktiska bekymmer i form av klädval, tilltagande städbehov och stopp i duschen. 

 

6.2.1 Upplevelsen av håravfallet  

Trots att kvinnorna fått information om att alopeci kunde yttra sig som en biverkan av 

cytostatikabehandlingen beskrev de håravfallet som en chock (Zannini et al., 2012). Inte heller 

var de förberedda på känslorna som kunde uppstå när håret föll i deras händer (Jayde et al., 

2013). När de upptäckte att håret började lossna beskrev kvinnorna det som en enorm sorg, ett 

lidande eller som ett trauma (Power & Condon, 2008; Zannini et al., 2012; Jayde et al., 2013; 

Trusson & Pilnick, 2017). De beskrev att håravfallet kom plötsligt och att de inte varit 

beredda, detta ökade deras lidande (Trusson & Pilnick, 2017). Många kvinnor menade att 

hårförlusten var mer psykiskt påfrestande än själva cancern de drabbats av (Jayde et al., 2013). 

Endast en kvinna ansåg att håravfallet inte berört henne nämnvärt, detta på grund av att hon 

alltid haft tunt hår (Trusson & Pilnick, 2017). 

 

6.2.2 Praktiska besvär 

En annan sak kvinnorna inte varit beredda på var de praktiska besvär som håravfallet 

orsakade. De berättade att hår föll av när de kammade eller bara rörde sig. En del tänkte på 
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vilka kläder de valde för att undvika att dra plagg över huvudet (Jayde et al., 2013). En kvinna 

berättade att hon var orolig över att folk runt omkring henne skulle uppleva henne som solkig 

och oren på grund av det hår som ständigt låg på hennes kläder (Hilton et al., 2007). De 

återgav historier om att behöva städa flera gånger per dag. Efter en natts sömn uppgav en 

kvinna att hon varje morgon fått städa upp hår i en timme (Hilton et al., 2007). En kvinna 

beskrev hur hon en morgon vaknat med kudden ”full av hår”. Hon rakade sitt huvud för att 

slippa oroa sig för hår i sängen (Zannini et al., 2012). Flera kvinnor beskrev att det ofta var 

stopp i duschen, håret som föll av la sig i stora klumpar och täppte till avloppet (Jayde et al., 

2013). 

 

6.3 Utseende och femininitet i samband med alopeci 

Alopecin som orsakade skallighet och förlust av kropps- och ansiktshår fick kvinnorna att 

ifrågasätta både identitet och femininitet. Graden av alopeci påverkade kvinnornas syn på sin 

kroppsbild och även det psykiska måendet.  

 

6.3.1 Identitet och kroppsbild 

Att tappa hår på huvudet och i ansiktet förändrar en individs utseende. Många kvinnor 

uttryckte att de hade problem med att känna igen sin egen reflektion i spegeln (Zannini et al., 

2012; Jayde et al., 2013; Trusson & Pilnick, 2017). Att titta sig i spegeln och se en främling 

beskrevs som traumatiserande. Vissa hade svårt att titta på sitt eget ansikte i spegeln 

överhuvudtaget. Kvinnorna beskrev hur deras öron stack ut och hur deras ansikten såg ut som 

uttryckslösa ”bleka månansikten” (Jayde et al., 2013). De jämförde förlusten av hår med att 

ha blivit lemlästade eller stympade (Zannini et al., 2012). Alopecin resulterade i ökad 

självmedvetenhet hos kvinnorna samt ökat missnöje med utseendet (Erol, Can, & Aydıner, 

2012). Något som även påverkade kvinnorna negativt i samband med alopeci var att de kände 

sig som cancerpatienter, deras identitet förändrades till ”någon med cancer” (Hilton et al., 

2007; Jayde et al., 2013). Utseendet förändrades när håret försvann och kvinnorna berättade 

om sin oro för att framstå som hotfulla, aggressiva eller som skinheads (Hilton et al., 2007) 

 

Många kvinnor berättade hur deras identitet förändrats och i vissa fall försvann i samband 

med alopeci. En kvinna beskrev hur hon inte bara behövde hantera sin cancerdiagnos utan 

även förlusten av sin självbild. Det beskrevs som en kamp att försöka behålla identiteten. 

Kvinnorna beskrev sina kroppar som främmande efter hårförlusten (Jayde et al., 2013). 

Kroppsbilden förändrades i samband med alopeci. En del undrade om de någonsin skulle bli 
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sig själva igen (Power & Condon, 2008). Enligt Can, Demir, Erol, och Aydiner (2013) var 

alopeci en viktig del av hur kvinnorna uppfattade sin kroppsbild och sitt välbefinnande. 

Alopeci bidrog till en sämre kroppsbild. En högre grad av alopeci resulterade i en sämre 

kroppsbild än en lägre grad av alopeci (Choi et al., 2014). Enligt Rani, Singh och Kaur (2016) 

skattade majoriteten av individerna i en grupp bestående av 49 individer sin kroppsbild som 

tillfredsställande trots att de hade fullständig alopeci. Endast fyra av dessa kvinnor skattade 

sin kroppsbild som dålig. 

 

6.3.2 Graden av alopeci och kvinnans mående 

Svårighetsgraden av alopeci hade inte bara ett samband med kvinnornas kroppsbild utan även 

deras psykosociala välbefinnande, övergripande hälsotillstånd och depression. Kvinnor med 

hög grad av alopeci hade större sannolikhet av att drabbas av depression än de med lägre grad 

eller ingen alopeci. Sannolikheten för lägre övergripande hälsostatus ökade med graden av 

alopeci (Choi et al., 2014). Kvinnor med högre grad av alopeci hade även sänkt psykosocialt 

välbefinnande (Choi et al., 2014; Erol et al., 2012).   

 

6.3.3 Förlusten av ansiktshår 

För vissa var förlusten av ansiktshår svårare att hantera än förlusten av hår på huvudet (Jayde 

et al., 2013). Flera kvinnor kände sig väldigt självmedvetna om avsaknaden av ansiktshår, i 

synnerhet runt ögonen (Hilton et al., 2007). Kvinnorna kände sig oförberedda på förlusten av 

ansiktshår och att förlora sina ögonbryn skapade en överraskande sorg. När ansiktshåret 

försvann blev ansiktsdragen begränsade och vissa upplevde att de förlorade sina personliga 

uttryck. En del kände sig tvungna att fylla i sina ögonbryn för att deras ansiktsuttryck inte 

uppfattades utan ögonbryn. Andra kände sig falska när de målade dit ögonbryn och valde 

därför att inte fylla i dem (Jayde et al., 2013). 

 

6.3.4 Känslan av femininitet  

Alopeci påverkade även kvinnornas känsla av femininitet. De beskrev hur de kände sig 

berövade på sin femininitet (Zannini et al., 2012; Jayde et al., 2013) och hur stor betydelse 

håret hade i förhållande till femininiteten (Trusson & Pilnick, 2017). Många beskrev att det 

feminina hos dem minskade och att de kände sig mindre som kvinnor (Zannini et al., 2012; 

Jayde et al., 2013; Trusson & Pilnick 2017). En kvinna beskrev sig själv som ett ihåligt skal 

av en kvinna. Kvinnor som tidigare i sin behandling förlorat delar som till exempel bröst eller 

äggstockar, berättade att efter att håret också försvunnit så fanns det inte mycket kvar av den 
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tidigare kvinnan (Jayde, Boughton & Blomfield, 2013). Håret ansågs vara ett av de viktigaste 

yttre tecknen på femininitet och när håret försvann, påverkades deras identitet som kvinnor 

(Zannini et al., 2012; Jayde et al., 2013). Vissa beskrev hur förlusten av könshår inte bara 

utmanade femininiteten utan även känslan av ålder och sexualitet. Kvinnorna beskrev hur de 

kände sig barnsliga och prepubertala utan pubeshår (Power & Condon, 2008; Jayde et al., 

2013).  

 

6.4 Uppenbarelsen av cancer 

Det kala huvudet fick kvinnorna att förstå allvaret i situationen. Det gjorde det också väldigt 

svårt att behålla kontrollen över sitt privatliv och sin diagnos eftersom hårlösheten sågs som 

avslöjande. Det var inte bara kvinnornas känslor som påverkade dem. Även närståendes 

känslor och reaktioner från allmänheten påverkade kvinnorna på olika sätt.  

 

6.4.1 Insikt om sjukdomen  

Kvinnor berättade att det var först när skalligheten uppenbarade sig, de förstod att de var 

sjuka. Inte förrän i den stunden blev cancern verklighet (Hilton et al., 2007). Många erfor att 

det var alopeci som utgjorde beviset på deras sjukdom. När de stod med händerna fulla av hår 

förstod de allvaret. Att titta på sig själva i spegeln var en ständig påminnelse om cancer och 

en eventuellt tidig död. Skalligheten gav dem ökade sjukdomskänslor samtidigt som det var 

väldigt svårt att dölja att de led av en sjukdom (Jayde, et al., 2013).  

 

6.4.2 Offentliggörandet av sjukdomen  

När håret hade försvunnit upplevde kvinnorna att cancern blev offentlig (Zannini et al., 2012; 

Jayde et al., 2013; Hilton et al., 2007). Nu var det inte längre upp till dem själva att bestämma 

vem som skulle få veta att de hade cancer, det gick inte längre att dölja. Kvinnorna berättade 

att när håret föll av huvudet tappade de kontrollen över vem eller vilka som skulle få veta 

(Hilton et al., 2007, Trusson & Pilnick, 2017). En del kände att det var det kala huvudet som 

avslöjade deras diagnos (Trusson & Pilnick, 2017). På grund av detta hade kvinnorna svårt att 

visa sig ute, de var rädda att människor skulle se på dem annorlunda eller kommentera deras 

utseende (Jayde et al., 2013). Skalligheten ansågs vara värst bland deras bekanta som kunde 

jämföra med deras tidigare utseende. Detta gjorde att kvinnorna tyckte det var värre att visa 

sig i grannskapet än bland allmänheten (Trusson & Pilnick, 2017). Kvinnorna kunde känna 

skam över att visa sig skalliga för andra (Power & Condon, 2008). En kvinna beskrev att hon 

känt sig som “elefanten i rummet”. Alla såg hennes kala huvud, men ingen sa något. Flera 



  
 

15 

kvinnor erfor att alopeci gjorde det svårt att vara i sociala sammanhang på grund av de synliga 

tecknen. De upplevde att ingen vågade säga något eller ställa frågor (Jayde et al., 2013). 

Många beskrev att just blickarna från andra var en av de jobbigaste delarna med alopeci 

(Zannini et al., 2012). Några berättade att deras bekanta inte kände igen dem (Jayde et al., 

2013). Vissa kvinnor erfor att människor runt omkring dem var vänligare mot dem (Trusson 

& Pilnick, 2017). Andra fick intrycket av att omgivningen såg på dem med avsky och tyckte 

att de såg orena ut på grund av deras utseende. En del kvinnor blev uppmanade av människor 

i sin omgivning att dölja sin alopeci (Hilton et al., 2007).  

 

6.4.3 Kvinnorna och deras närstående 

Kvinnorna beskrev att alopecin påverkade deras närstående och att detta hade negativ 

inverkan på dem. Ibland upplevdes närståendes sorg som värre än den sorg kvinnorna själva 

bar på (Zannini et al., 2012). De uppmärksammade att deras barn ofta blev störda av att deras 

mor var hårlös och att de ibland skämdes. En kvinna berättade hur hennes barn hade blivit 

mobbat i skolan på grund av hennes kala skalle (Jayde et al., 2013). Alla kvinnor ansåg att det 

var av stor vikt att skydda sina barn från den psykiska påfrestning alopeci medförde (Power & 

Condon, 2008).  

 

6.5 Kamouflage av skalligheten 

För många var det viktigt att kunna gömma den kala skallen och sitt sjuka tillstånd (Zannini et 

al., 2012). Den kala skallen beskrevs som lättare att kamouflera än förlorade ögonbryn och 

ögonfransar (Jayde et al., 2013). De flesta kvinnors förstahandsval vid kamouflage var peruk. 

De flesta valde att kamouflera skalligheten för att det kala huvudet kändes avslöjande och för 

att den sjuka uppsynen minskade (Zannini et al., 2012; Trusson & Pilnick 2017). Peruken 

ansågs ge ett mindre sjukt intryck än vad den kala skallen eller en sjal gjorde. Peruk bars av 

kvinnorna till stor del för andras skull, men även för egen skull. En del bar peruk för att själva 

kunna vara bekväma bland människor. Andra bar peruk för att respektera känslorna hos dem 

omkring och för att andra skulle kunna vara bekväma i deras sällskap (Zannini et al., 2012). 

Många valde att bära peruk för att värna om sina barns känslor (Zannini et al., 2012; Jayde et 

al., 2013). En kvinna valde en peruk olik sig själv för att försöka skapa en ny identitet. Den 

nya identiteten skulle tillhöra en stark individ som kunde hantera sjukdom och behandling 

(Trusson & Pilnick 2017).  
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Peruken skapade både positiva och negativa känslor hos kvinnorna. Många såg peruken som 

ett sätt att ta tillbaka kontrollen och på så sätt känna styrka (Zannini et al., 2012; Jayde et al., 

2013). Peruken gav dem möjlighet att kliva ut ur den sjuka rollen och undkomma den 

offentliga granskningen som ofta ledde till känslor av sympati. Kvinnorna ansåg att det var 

bättre att se annorlunda men okej ut med peruk, än att se sjuk ut utan peruk (Trusson & 

Pilnick 2017). Vissa hade svårt för att bära peruk och många klagade på att den var obekväm, 

kliade och var varm (Jayde et al., 2013). En kvinna berättade att peruken fick henne att känna 

sig som en cancerpatient, en sådan hon brukade se på TV (Zannini et al., 2012). En annan 

kvinna berättade att hon förknippade peruken med skam (Power & Condon, 2008). Ytterligare 

en kvinna berättade att hon varit väldigt ledsen över att behöva bära peruken eftersom hon 

själv inte valt att behöva bära den (Hilton et al., 2007).  

 

6.6 Återväxten av hår 

När håret började växa tillbaka beskrev kvinnorna det som en läkningsprocess och känslan av 

att vara en cancerpatient avtog (Zannini et al., 2012). Några upplevde att håret inte var av 

samma kvalitet som innan, håret kunde ha annan färg eller textur. De fick inte tillbaka sitt 

tidigare utseende (Jayde et al., 2013). Deras kroppsbild förblev påverkad även under 

återväxten av hår. För vissa kom inte heller självkänslan eller självförtroendet tillbaka till den 

nivån den var på innan sjukdomsperioden (Power & Condon, 2008). När de hade återfått håret 

märkte kvinnorna att allmänheten uppfattade det som att de var botade från cancern. 

Kvinnorna upplevde även att förväntningarna på att prestera som innan sjukdomen återkom 

(Trusson & Pilnick, 2017).  

 

7 Diskussion  

I följande del kommer diskussion kring litteraturstudiens metod föras. Studiens resultat 

kommer diskuteras mot bakgrund och teoretisk referensram. Avslutningsvis presenteras 

förslag till framtida forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion  

7.1.1 Metodlitteratur 

Genom arbetet har vi använt oss av Kristenssons (2014) beskrivning av hur en litteraturstudie 

utförs. Litteraturen beskriver på ett bra sätt hur en litteraturstudie skall gå till, dock anser vi att 

vissa delar utav litteraturstudien beskrivs fåordigt i litteraturen. Vi har valt att använda oss av 
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tidigare kunskaper och handledare för att få en klarare bild av vissa moment. Vår 

litteraturstudie är utformad efter Kristenssons (2014) beskrivning, detta kan göra att den 

skiljer sig från hur en litteraturstudie beskrivs i annan metodlitteratur.  

 

7.1.2 Sökningsförfarande och val av artiklar 

I samband med datainsamlingen gjordes få begränsningar. Litteraturstudien syftade till att 

belysa kvinnors erfarenheter av cytostatikainducerad alopeci. Vi använde oss dock inte av 

kvinnor som ett inklusionskriterie i vår sökning eftersom detta kunde innebära exkludering av 

artiklar med både män och kvinnor. Det skall tilläggas att i dessa studier har vi bortsett helt 

från männens erfarenheter. Sökningen begränsades till artiklar publicerade de senaste tio åren. 

En begränsning på fem år hade resulterat i ett mer aktuellt resultat. På grund av bristande 

forskning om fenomenet fick vi utöka begränsningen till tio år. Detta kan ses som en svaghet 

då resultatet blir mindre aktuellt. Vi anser att det även kan ses som en styrka då äldre studier 

kan innehålla relevant information om fenomenet. Bristen på aktuell forskning resulterade 

även i att inga begränsningar gjordes geografiskt. Artiklarna som valdes kommer från länder 

över hela världen, detta kan ses både som en styrka och en svaghet. Styrkan med att inkludera 

artiklar från hela världen är att resultaten i studierna är relativt enhetliga och detta anser vi 

styrka resultatet. En tydlig beskrivning av kontext och informanter gör det lättare för läsaren 

att bedöma överförbarhet (Kristensson, 2014). Det kan därför minska överförbarheten för vår 

studie att inkluderade artiklar kommer från hela världen då kontext skiljer sig avsevärt.  

 

Innan den slutgiltiga sökningen gjordes flera testsökningar. Med hjälp utav testsökningar och 

bibliotekarie utformade vi vår sökstrategi. Sökningen genomfördes på likvärdiga sätt i tre 

stora databaser. Vi valde att använda tre databaser för att minimera risken att gå miste om 

material. I sökningen användes få men breda sökord. Därmed begränsades ej sökresultatet 

samtidigt som antalet funna artiklar blev fler, det anser vi gav bredd till vårt resultat. Under 

sökningsförfarandet märkte vi att behandlingsmetoden “scalp cooling” var ett återkommande 

inslag bland sökresultaten. Efter att ha läst abstract till studier som handlade om “scalp 

cooling” valde vi att exkludera artiklar med “scalp cooling” i titeln. Vi gjorde bedömningen 

att studier som handlade om denna behandlingsmetod ej kunde kopplas till vårt syfte. Vi läste 

många abstracts som tillhörde studier med “scalp cooling” men inte alla, detta kan ha orsakat 

exkludering av relevanta artiklar. Testsökningar med större antal sökord gjordes men tillförde 

inte något nytt material däremot märkte vi att relevanta artiklar exkluderades. Vi valde därför 

att jobba med den större bredare sökningen för att inte exkludera något material.  
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Vi bestämde att båda författarna skulle läsa igenom samtliga titlar och abstracts i samband 

med urvalet av artiklar. Detta för att minimera risken för att missa någon relevant artikel. Vid 

oklarheter diskuterade vi artiklarna med varandra, när vi var oense om någon artikel tog vi 

den vidare i processen för att göra en närmare bedömning senare. En artikel exkluderas på 

grund av att den var skriven på koreanska. Detta är den enda artikel som uteslutits till följd av 

språkliga barriärer. Vi misstänker att information kan ha gått förlorad med denna artikel då 

abstract fanns tillgänglig på engelska. Vi valde att använda oss av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar i vårt resultat. Detta för att kunna inkludera alla artiklar som svarade an 

på vårt syfte.  

 

7.1.3 Granskning och analys av material 

Vi utförde kvalitetsgranskning efter två olika mallar, en för kvalitativa och en för kvantitativa 

artiklar. Mallarna som är tagna ur Kristenssons (2014) litteratur har modifierats av oss. 

Modifieringarna som gjordes var att vissa frågor togs bort då de ansågs vara irrelevanta. 

Modifieringarna gjorde att vi kunde undvika att sortera bort artiklar som annars höll god 

kvalitet. Frågorna gjordes också om till ja/nej-frågor för att kunna göra ett poängsystem som 

sedan användes för att bedöma artiklarnas kvalitet. I efterhand kan vi se att poängsättningen 

kan ha orsakat problem i kvalitetsgranskningen då vissa frågor kan anses vara värda mer än 

andra. Poängsättningen kan ha resulterat i att vissa artiklar blev graderade till en lägre kvalitet 

än vad de hade. På grund av att artikelsökningen resulterade i ett relativt lågt antal artiklar 

valde vi att inte bara inkludera artiklar med hög kvalitet utan även artiklar med medelhög 

kvalitet. Vi kvalitetsgranskade samtliga artiklar var för sig för att sedan träffas och diskutera 

resultatet av granskningen. Vid eventuella olikheter diskuterades granskningarna och 

artiklarna tills konsensus uppnåddes. Att två eller flera författare analyserar och tolkar ger 

arbetet tillförlitlighet och stärker resultatet (Kristensson, 2014).   

 

För att kunna utföra analysen på ett likvärdigt sätt för både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

valde vi att översätta resultatet i de kvantitativa artiklarna till text där det behövdes. 

Gemensamt för de kvantitativa artiklarna var att resultaten var kortfattade. I vissa artiklar var 

statistiken redan översatt till text av artikelförfattarna, i dessa fall använde vi oss av befintlig 

text. I de kvantitativa artiklar som saknade resultat i textform översatte vi statistiken till korta 

meningar utan att använda någon värdering eller tolkning. Den naiva läsningen och 

identifieringen av meningsbärande enheter gjordes först enskilt av författarna som sedan 
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diskuterade och jämförde sina resultat. De meningsbärande enheterna översattes sedan från 

engelska till svenska. Vi lät medvetet denna del av analysen ta den tid som den behövde för 

att inte förlora nyanser i språket vid översättningen. Vissa meningar och ord upplevde vi ha 

olika betydelse, i dessa situationer använde vi oss av diskussion, uppslagsverk och ordböcker 

för att uppnå konsensus. Vi gick även tillbaka och läste texten i helhet när frågor kring den 

språkliga betydelsen uppstod för att få klarhet i texten. Vi diskuterade genomgående i alla 

delar av analysskedet för att kunna göra en korrekt kodning, underkategorisering och 

kategorisering detta anser vi styrka vårt resultat. Trianguleringen som vi strävat efter att 

tillämpa under hela analysprocessen bidrar enligt Kristensson (2014) till tillförlitlighet i 

studiens resultat. Vi har även försökt beskriva vårt tillvägagångssätt ingående, samt ge 

exempel på analysprocessen för att skapa transparens i vår metod. Att synliggöra 

arbetsprocessen bidrar till arbetets tillförlitlighet och verifierbarhet.  

 

I resultatet presenterar vi kategorierna i kronologisk ordning. Den kronologiska ordningen 

skapades naturligt i samband med analysprocessen. I samband med att koder och 

underkategorier skapades kunde man se att kvinnors erfarenheter präglades av vart i alopecins 

förlopp de befann sig. Att kvinnornas erfarenheter under tiden förändrades var något vi ville 

uppmärksamma, därför valde vi att redovisa resultatet i just kronologisk ordning.  

 

7.1.4 Etik 

Vi har refererat och hänvisat till ursprungskällor genomgående i arbetet. Korrekt referering 

ger tillförlitlighet till arbetet eftersom författarna då visar att resultatet är grundat i insamlat 

material och inte fiktion (Kristensson, 2014). Däremot kan språkliga nyanser i texten 

omedvetet ha förlorats i samband med översättning och analys av material. Detta trots av vi 

gjort vad vi kunnat för att behålla artiklarnas ursprungliga innebörd. Trots att vi har försökt 

sätta vår förförståelse åt sidan och vara neutrala till ämnet genom arbetets gång kan 

förförståelsen omedvetet ha påverkat val som gjorts.   

 

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av 

cytostatikainducerad alopeci. Vårt resultat avspeglar erfarenheter som kvinnor från olika delar 

av världen varit med om i samband med cytostatikainducerad alopeci. I resultatet går det att 

se hur kvinnorna genomgår olika “faser” under tiden de erfar fenomenet alopeci. I 
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resultatdiskussionen har vi valt att ta upp de erfarenheter som vi anser vara av störst betydelse 

för kvinnan.  

 

7.2.1 Ovisshet kan leda till lidande  

Innan de tappade håret framgår det tydlig att kvinnorna kände stress och oro över vad som 

väntade dem. Många frågor och funderingar kring hur och när håret skulle falla av uppstod. 

Enligt Eriksson (1994) kan oro leda till livslidande, en av vårdpersonalens viktigaste uppgifter 

är att minska lidandet. Information och svar på frågor kan minska lidandet. Enligt Randall och 

Ream (2005) tycker sjuksköterskor det är svårt att veta vad patienten redan har för kunskap 

om alopeci. Sjuksköterskorna beskriver även att de själva inte alltid tar sig den tid de behöver 

i mötena med patienter. Genom att vårdpersonal får ökad förståelse för kvinnors lidande i 

samband med cytostatikainducerad alopeci tror vi att lidandet kan minska. Med hjälp utav 

ökad förståelse kan vårdpersonal tillgodose patienter med relevant information inför 

håravfallet.  

 

Resultatet visar att när håret väl började falla upplevdes det som chockerande och lidelsefullt. 

Håravfallet kom plötsligt och kvinnorna hade ej varit förberedda på de känslor som 

håravfallet kunde framkalla. Även här tror vi att information skulle kunna förbereda 

kvinnorna bättre och därmed minska lidandet i den stund håret faller av. Av de kvinnor som 

uttalat sig om håravfallet var det endast en som uppgav att håravfallet inte påverkat henne 

nämnvärt. Att denna kvinna inte påverkats av håravfallet kan bero på flera olika saker. En 

anledning kan vara att hennes livsvärld ser annorlunda ut. Livsvärlden är något personligt som 

ligger till grund för hur vårt förhållningssätt ser ut till världen och hur vi anpassar oss till olika 

händelser (Dahlberg & Segesten, 2015). Enligt Borsellino och Young (2011) kan alopeci av 

vissa patienter ses som ett tecken på att cytostatikabehandlingen verkar. Därmed kan alopecin 

istället ge patienten lugn. Denna kvinnans livsvärld kan ha bidragit till att ge henne förståelse 

för och en mening till alopecin.  

 

7.2.2 Förändrat utseende, kroppsbild och livskvalitet 

När håret hade fallit och kvinnornas utseende förändrats flyttades fokus från den inledande 

chocken. I fokus hamnade istället den nya bilden av dem själva. Förändringen av utseendet 

gjorde att de hade svårt att känna igen sig själva. Kvinnorna beskrev känslor av att ha blivit 

stympade. I samband med alopeci förändrades kvinnors kroppsbild och identitet. Det har visat 

sig att kvinnor som var missnöjda med sin kroppsbild hade en lägre livskvalitet än kvinnor 
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som var nöjda med kroppsbilden (Medeiros de Morais et al., 2017). Förändring av kroppen i 

samband med sjukdom kunde även leda till en sämre livskvalitet (Pruzinsky & Cash, 2002). 

Att livskvaliteten förändrats i samband med alopecin är inget som kvinnorna ordagrant 

beskrivit. Dock kan resultatet i studien tyda på att kvinnorna erfor en lägre livskvalitet än de 

gjorde innan de tappade håret. Detta kan om man utgår från WHO´s (1997) definition av 

livskvalitet bero på att flera olika faktorer i individens liv. Några faktorer som kan ha påverkat 

kvinnornas livskvalitet i detta fall kan vara de värderingar, förväntningar och ideal de haft 

innan alopecin. Påverkan på sociala relationer och besvär som uppstått i samband med alopeci 

kan också ha påverkat kvinnornas livskvalitet. De flesta kvinnorna beskriver förändringen 

med deras kroppsbild som en stor del av alopeci och att den varit svår att hantera. Dock 

utmärker sig resultatet i en utav de kvantitativa studierna. Majoriteten av kvinnorna i studien 

som är gjord i Indien beskriver kroppsbilden som tillfredsställande i samband med total 

alopeci. Endast fyra kvinnor av 49 hade skattat sin kroppsbild som dålig. Att de indiska 

kvinnorna inte uttryckte lika stort missnöje med sin kroppsbild som andra kvinnor kan 

komma sig av att de inte har samma syn på sin kroppsbild. Detta kan enligt Batchelor (2001) 

bero på att vissa i samband med alopeci väljer att fokusera mindre på det fysiska utseendet 

och istället lägga fokus på andliga problem som kan tänkas uppstå. 

Kvinnorna beskrev sina kroppar som främmande och att det var en kamp att försöka behålla 

sin självbild. Många kvinnor upplevde att de förlorade sin femininitet. Att förlora håret är 

uppenbarligen en stor händelse som leder till många känslor hos kvinnan. Känslan av att 

förlora sin femininitet kan bero på att håret förknippas och har alltid förknippats med 

individens sexualitet och kön (Baker, 2007). Förändring i tillvaron eller något som avviker 

från det “normala” kan orsaka lidande då detta inte var väntat (Eriksson, 1994). Vid 

förändring kan en människa som uppfattat sig själv som hel innan, känna att helheten faller 

isär och identiteten löses upp. Påtvingade förändringar kan vara svåra att hantera och tid krävs 

för att människan ska kunna anpassa sig till den nya tillvaron.  

 

Vi har förstått att uppenbarelsen av den kala skallen är en traumatisk och oundviklig del av 

alopeci. Kvinnorna beskrev oro över att visa sig ute som skallig och skämdes över sitt 

utseende. Vissa uttryckte att de var nervösa över att framstå som skinhead, eller att deras 

uppsyn framstod som aggressiv. Blickarna de upplevde att de fick från andra människor har 

beskrivits som en av alopecins värsta effekter. Själsligt lidande som är en form av 

sjukdomslidande kan orsakas i samband med det sociala sammanhanget (Eriksson, 1994). 
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Lidandet kan uppstå när människan känner att denne upplevs som något mindre eller sämre av 

andra människor än vad denne själv känner och hoppats på. Detta kan orsaka känslor av skam 

eller förnedring. Därför anser vi att det är viktigt att kvinnan i detta skede får hjälp och 

vägledning i hur hon skall hantera denna fas. 

 

7.2.3 Hälsa och känslan av maktlöshet i samband med alopeci 

Enligt resultatet ökade risken för depression, och försämrad övergripande hälsostatus för 

kvinnor som hade en hög grad av alopeci. Att hälsan försämras i samband med alopeci kan 

förklaras av Erikssons (1994) teori om lidande och hälsa. Ett stort lidande som individen inte 

kan hantera kan leda till att hälsan brister. Det är enligt Eriksson (1994) viktigt att 

vårdpersonal bekräftar patientens känslor och visar medlidande. Att lägga märke till små 

detaljer och patientens känslor kan minska lidandet avsevärt. Vi tror att ökad medvetenhet hos 

vårdpersonal kan bidra till ett bredare utbud av vård. Till exempel kanske det skulle vara en 

god idé med samtal som specifikt inriktar sig på alopeci och känslorna kring den. Som 

vårdpersonal behöver man tänka på att det inte alltid bara är sjukdomen som behöver 

behandlas. I vissa fall behöver även biverkningarna från behandlingen behandlas. Det har 

tidigare visat sig att specifik information om biverkningar och hur man skall hantera dessa har 

haft positiv inverkan på patienter som genomgår cytostatikabehandling (Batchelor, 2001). 

Vårdpersonal har ofta ett sjukdomscentrerat synsätt och detta kan omedvetet leda till lidande 

för patienten (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande uppstår inte bara till följd av sjukdom utan i 

vissa fall även utav behandlingen.  

När skallen blivit kal slogs kvinnorna utav alopecins innebörd. De blev konfronterade av 

sjukdomen och ständigt påminda om sitt tillstånd. Kvinnorna förstod allvaret i situationen och 

vissa kände sig sjuka som först när håret föll av. Att alopeci skapade dessa känslor kan 

förklaras av att hårlöshet ofta associeras med skalligheten och bräckligheten hos äldre 

människor. Samtidigt kan ett friskt hår ses som en symbol för hälsa och vitalitet (Hallpike, 

2005). Det var inte längre upp till kvinnorna själva att dela med sig av sin diagnos till andra. 

Familjemedlemmar, bekanta och främlingar kunde med en blick se att kvinnan var sjuk. Det 

kala huvudet upplevdes som avslöjande och kvinnornas känsla av kontroll togs ifrån dem. Att 

ofrivilligt förlora sitt hår har genom tiden på flera olika sätt använts för att göra olika 

markeringar. Inom det militära rakas håret av på nya rekryter. Att raka huvudet har även 

använts som straff för kriminella. Det kala huvudet har innan kopplats till straff eller 

förändringar i livet (Hallpike, 2005). En livsförändring kan givetvis vara positiv om den är 
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självvald, men i detta fall är förändringen i kvinnornas liv varken positiv eller 

självvald.  Kanske kan den ofrivilliga förlusten av hår ses som en symbol för makt. Den som 

kan raka av någons hår utan individens samtycke har uppenbarligen makten i situationen. 

Kanske finns vetskapen om dessa händelser kvar i människans sinne och därav förstärks 

känslan av maktlöshet och skam. Det vore underligt om en individ som ofrivilligt förlorar 

något som är personligt, som är en del av kroppen inte känner maktlöshet.  

 

I resultatet beskriver kvinnorna olika sätt att ta tillbaka kontrollen över situationen. Ett sätt att 

tidigt ta kontroll över situationen var att raka av sig håret. Att välja ut och bära peruk beskrivs 

också som ett sätt att återta kontroll i situationen. Vi anser att det är viktigt att kvinnorna får 

behålla känslan av kontroll i största möjliga utsträckning. Detta för att maktlösheten som 

kvinnorna beskriver i resultatet påverkar dem negativt. Enligt Borsellino och Young (2011) 

uppger 70 % av de individer som förlorat sitt hår i samband med en cytostatikabehandling att 

känslan av kontroll är mycket viktig. De menar även att om kvinnan får information och 

tillgång till alla de val och möjligheter som finns i samband med behandlingen ökar känslan 

av kontroll.  

 

7.2.4 Förebyggande behandling och vårdlidande 

Den kala skallen är något som skulle kunna förhindras med hjälp av scalp cooling. Studier har 

visat att upp till hälften av de som erhållit scalp cooling i samband med 

cytostatikabehandlingen är nöjda med resultatet (Mols, Van den Hurk, Vingerhoets & Breed, 

2009; Van den Hurk, Mols, Vingerhoets, & Breed, 2010). I resultatet i denna studie framgår 

det inte om någon eller hur många som använt sig av scalp cooling. Vi anser dock att varje 

individ som kan få möjligheten att undvika alopeci och medföljande lidande borde få den 

möjligheten. Detta styrks även av sjuksköterskor då de menar att om alopeci går att förebygga 

är det väldigt viktigt att göra det (Randall & Ream, 2005). SBU (2016), skriver att det finns 

orsaker som gör att behandlingsmetoden inte används i full utsträckning. Dels på grund av 

otillräcklig forskning men även på grund av ekonomiska orsaker och tidsaspekter i arbetet. 

Sjuksköterskor som jobbar med cytostatikabehandlingar berättar att Scalp cooling ökar 

arbetsbelastningen. Vidare berättar de att patienterna efter första behandlingstillfället blir mer 

självständiga och att arbetsbelastningen då minskar igen i förhållande till den enskilde 

patienten (Shaw et al., 2017). van den Hurk et al. (2014) har jämfört kostnader för scalp 

cooling och vanlig vård, som innebär bidrag till peruk, kamouflage av skallen och frisörbesök. 

Resultatet visar att kostnaderna för varje individ minskade vid användning av scalp cooling. 
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Vi anser att fördelarna med scalp cooling överväger nackdelarna då nackdelarna blir på 

patientens bekostnad. Enligt ovan nämnda studiers resultat behöver scalp cooling varken vara 

en ekonomisk belastning eller en bidragande orsak till tidsbrist. Vi anser att istället för att 

patienterna skall nekas denna förebyggande vård så borde arbetet kring scalp cooling 

bearbetas och förbättras.   

 

Enligt tidigare forskning stämmer inte vårdpersonalens syn på vilka biverkningar som upplevs 

som värst för patienten i samband alopeci överens med de biverkningar som patienter skattar 

som värst (Mulders, Vingerhoets & Breed, 2008). Vi tror att detta kan bero på att vissa av 

biverkningarna inte alltid är biverkningar från behandlingen i första hand. Till exempel visar 

vårt resultat att alopeci påverkar patientens sociala liv och relationer. Detta kan resultera i att 

patienterna relaterar påfrestningarna på de sociala relationerna med alopeci och då förstärks 

den negativa upplevelsen av alopeci. Vi tror att det kan vara svårare för vårdpersonal att se 

sambanden mellan de olika biverkningarna och då istället ser alopeci och påfrestningen på 

sociala relationer som två helt skilda biverkningar orsakade av cytostatikabehandlingen. 

Sjuksköterskor återger att det kan hända att de underskattar alopecins påverkan på patienten 

(Randall & Ream, 2005). Detta kan leda till att tid och energi läggs på att förebygga och 

lindra fel biverkningar (Mulders, Vingerhoets & Breed, 2008) vilket kan leda till ett 

vårdlidande. Vårdlidande kan enligt Eriksson (1994) uppstå på grund av att vårdpersonal har 

dålig förståelse för och bristande kunskap om mänskligt lidande. Resultatet i denna studie 

tyder på att alopeci kan leda till flera olika sorters av mänskligt lidande.  

 

7.3  Förslag till framtida forskning 

I ett tidigt skede under arbetets gång upptäcktes det att tillgången på artiklar och forskning om 

fenomenet var bristfällig. I dagsläget är det svårt att finna aktuell forskning om vad kvinnor 

har för erfarenheter i samband med cytostatikainducerad alopeci. Det finns ett visst utbud av 

forskning gjord tidigare än 2007. Författarna anser dock att det är av vikt att resultatet 

avspeglar dagens kvinnors erfarenheter av cytostatikainducerad alopeci. Att forskningen är 

aktuell är viktigt eftersom samhället, sjukvården och forskningen hela tiden utvecklas och går 

framåt. Aktuell forskning som handlar om nutidens kvinnor är av större värde eftersom det är 

dessa kvinnor som är patienter inom vården. Det behövs även forskning om hur män erfar 

cytostatikainducerad alopeci. Efter litteratursökning kan författarna konstatera att utbudet av 

artiklar som behandlar männens erfarenheter i princip är obefintligt. Enstaka artiklar går att 

finna men överförbarheten på dessa blir svår.  Ett större utbud av aktuell forskning om 
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erfarenheter om cytostatikainducerad alopeci skulle kunna bidra till ökad förståelse för 

fenomenet och därmed en bättre anpassad vård.  

 

8 Slutsats 

I resultatet kunde det urskiljas att kvinnornas känslor och erfarenheter i samband med alopeci 

ändras genom hela förloppet. Alopeci kan orsaka flera olika sorters lidande. Kvinnorna kan i 

samband med alopeci erfara livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. För att lindra detta 

lidande behöver kvinnorna inledningsvis mer information och stöd kring just alopecin. Vi tror 

att för mycket fokus i dagsläget läggs på diagnos och behandling och att biverkningar av 

behandling möjligtvis kommer i skymundan. För att minska lidande är det viktigt att 

kvinnornas känslor och erfarenheter blir uppmärksammade och bekräftade av vårdpersonal. 

Vi tycker även att förebyggande kylbehandling av skallen för att eventuellt slippa alopeci 

borde erbjudas alla kvinnor som medicinskt har möjlighet till denna behandling.
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I 

Författare/ 

Land /År 

Syfte Population/inklusion- och 

exklusionskriterier 

Urval Design/ Metod Resultat Gradering/ 

Nivå 

Power, S. 

& Condon, C. 

 

Irland/ 2008 

 

Syftet med denna studie 

var att utforska den levda 

erfarenheten av 

kemoterapiinducerad 

alopeci och dess effekter 

på kvinnor med 

bröstcancer 

Kvinnor med bröstcancer 

som upplevt 

kemoterapiinducerad 

alopeci under de senaste 12 

månaderna 

Ändamålsenligt 

urval  

 

5 st informanter.  

 

Kvalitativ. Heideggerisk 

Fenomenologi 

 

Datainsamling: Öpnna 

ostrukturerade intervjuer 

 

Analys: Colazzis ramverk 

användes. (kategorier och 

teman) 

Kvinnor beskriver hårets betydelse, hotet 

mot kroppsbilden, hur de skyddar 

närstående och vad de har för tankar kring 

framtiden  

Hög 

Zannini, 

L., Verderame, 

F., Cucchiara, 

G., Zinna, 

B., Alba, A., 

& Ferrara, M. 

 

Italien / 2012 

Utforska de upplevda 

effekterna av ett estetiskt 

vård/ perukprogram för 

italienska kvinnor som 

lider av 

kemoterapiinducerad 

alopeci 

Kvinnor över 18 år från 

Sicilien som har/ har haft 

kemoterapiinducerad 

alopeci, varit medveteande 

om sin cancerdiagnos i 

minst 2 månader och talar 

flytande italienska. 

Ändamålsenligt 

urval 

 

20 informanter 

Kvalitativ. Hermeneutisk 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Analys: Tolkande 

fenomenologisk analys 

Kvinnor beskriver sina erfarenheter av 

kemoterapi, alopeci och kamouflage av 

den kala skallen. 

Hög 

Trusson, D., & 

Pilnick, A. 

 

Storbrittanien / 

2017 

Undersöka 

cancerdrabbade kvinnors 

erfarenheter av att förlora 

håret i samband med 

cancerbehandling ur ett 

sociologiskt perspektiv 

Kvinnor som blivit 

behandlade för tidigt stadie 

av bröscancer 

Snöbollsurval  

 

24 informanter 

Kvalitativ 

Tvärsnittsstudie 

 

Datainsamling: 

Semistruktrurerade 

intervjuer. 

 

Analys: Narratativ analys 

Kvinnor berättar att tappa håret kan vara 

traumatiskt. Att det utseende som är 

kopplat till att identifiera sig som 

cancerpatient inte stämmer överens med 

normer kring utseende. 

Medel 

Erol, O., Can, 

G., & Aydiner, 

A. 

 

Turkiet / 2012 

Ta reda på effekterna av 

kemoterapi-relaterad 

alopeci på kroppsbild 

och livskvalitet för 

turkiska kvinnor som har 

cancer med eller utan 

huvuddukar 

Turkiska kvinnor, minst 18 

år gamla som fått 

kemoterapi mellan nov. 

2008 och maj 2009 och 

kunde flytande turkiska. 

Kvinnor med psykiska 

tillstånd som kunde tänkas 

störa deras deltagande 

204 deltagare 

 

Powerberäkning 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie 

 

Datainsamling: 

Mätinstrument 

 

Analys: SPSS, cronbachs 

alpha, Mann-Whitney –U, 

Resultatet visar hur alopeci påverkar 

kroppsbild och livskvalitet hos turkiska 

kvinnor med eller utan huvudduk 

Medel 
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II 

exkluderades.  Kruskal-Wallis, 

Spearmans rho 

correlation  

Can, G., 

Demir, M., 

Erol, O., & 

Aydiner, A. 

 

Turkiet / 2013 

Bestämma förekomsten 

av kemoterapi-relaterad 

alopeci och hur den 

påverkar kroppsbilden 

och livskvaliteten hos 

turkiska manliga och 

kvinnliga 

cancerpatienter. 

Patienter från Istanbul 

University Institute of 

Oncology som fått en 

cancerdiagnos och 

genomgår kemoterapi. 

Patienterna skall vara över 

18 år och kunna 

kommunicera på turkiska. 

Patienter med psykiska 

tillstånd som kunde tänkas 

störa deras deltagande 

exkluderades. 

420 deltagare 

(15 exkluderades 

p.g.a. okomplett 

data) 

 

Powerberäkning  

Kvantitativ. Deskriptiv 

 

Datainsamling: 

Mätinstrument 

 

Analys: SPSS, chi-

square, Mann-Whitney U, 

Kruskall Wallis, 

Spearmans rho 

correlations. 

Resultatet handlar om hur alopeci 

påverkar kroppsbild, livskvalitet  
Hög 

Rani, R., 

Singh, M., & 

Kaur, J. 

 

Indien / 2016 

Att bedöma graden av 

alopeci och uppfattad 

kroppsbild bland 

bröstcancerpatienter med 

alopeci. 

Kvinnor med bröstcancer 

och alopecia från delstaten 

Punjab i Indien. 

Ändamålsenligt 

urval 

 

60 deltagare 

Kvantitativ. 

Explorativ/Deskriptiv 

 

Datainsamling: 

Mätinstrument och 

deltagarna själva fyllde I, 

samt intervjuer. 

Resultatet visar hur alopeci påverkat 

kroppsbilden hos kvinnor med 

bröstcancer. 

Medel 

Jayde, V., 

Boughton, M., 

& Blomfieeld, 

P. 

 

Australien / 

2013 

Beskriva erfarenheterna 

av kemoterapiinducerad 

alopeci. 

Australiensiska kvinnor 

med äggstockscancer. 18 år 

eller äldre. Talade flytande 

engelska. Kvinnor med 

återkommande sjukdom 

exkluderades.  

Ändamålsenligt 

urval 

 

15 informanter 

Kvalitativ. 

Tolkande/ 

Fenomenologisk 

 

Datainsamling: 

Dokumentanalys och 

ostrukturerade intervjuer 

 

Analys: Van Mannens 

fenomenologiska 

analysmetod 

Kvinnor berättar om hur deras kroppsbild 

förändrats och hur de förlorat sin 

självbild. Alopeci är en traumatisk 

påminnelse av sjukdom. Det privata livet 

hängs ut för offentligheten. Även 

Häråterväxten beskrivs 

Hög 

Hilton, S., 

Hunt, 

Att jämföra män och 

kvinnors erfarenheter av 

Deltagare i en tidigare 

intervjustudie. Män och 

Ändamålsenligt 

urval 

Kvalitativ 

 

Resultatet visar kvinnors och även mäns 

erfarenheter av alopeci. Jämför likheter 
Hög   
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III 

 

K.,Emslie, C., 

Salinas, M., & 

Ziebland, S. 

 

Skottland / 

2008 

kemoterapiinducerad 

alopeci. 

kvinnor mellan 18- 38 år 

som hade någon av 

diagnoserna ägsstocks-, 

ändtarms-, bröst- eller 

testikel- cancer 

 

37 informanter 

Datainsamling: 

Dokumentanalys av 

intervjuer ur en större 

studie. 

 

Analys: Tre forskare 

granskade enskilt alla 

intervjuer för att sedan 

diskutera och analysera 

och skillnader mellan könen. 

Choi, E.K., 

Kim, I.R., 

Chang, O., 

Kang, D., 

Nam, S.J., Lee, 

J.E., Lee, S.K., 

Im, Y.H., Park, 

Y.h., Yang, 

J.h., & Cho, J. 

 

Korea / 2014 

Utvärdera effekten av 

kemoterapiinducerad 

alopeci på kroppsbild, 

psykosocialt 

välbefinnande och 

depression hos 

bröstcancerpatienter 

Kvinnor, 18 år eller äldre, 

diagnosen bröstcancer, 

alopecia, ej återkommande 

metastaser, inga 

psykologiska problem vid 

undersökningen. 

Uteslöts om de ej kunde 

läsa koreanska.  

 

 

Ändamålsenligt 

urval 

 

168 deltagare 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie 

 

Datainsamling: 

Strukturerade intervjuer 

och mätinstrument 

 

Analys: STATA 12.0 

Resultatet visar hur alopeci påverkar 

kroppsbild, psykosocialt välbefinnande 

och depression   

Medel 
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I 

 
 

 

Meningsenhet Kondenserad enhet Kod Underkategorier Kategorier 

Natten då jag förlorade håret 

mådde jag väldigt dåligt. Jag fick 

en panikattack. 

Mådde dåligt och fick en 

panikattack natten då håret 

trillade av. 

Håravfall ledde till dåligt psykiskt 

mående. 

Upplevelsen av håravfallet Håravfallet- perioden då håret 

lossnade 

Även om kvinnorna var 

informerade och beredda på 

alopecin innan påbörjad 

behandling var håravfallet en 

traumatisk upplevelse. 

Trots information och 

förberedelse var håravfallet en 

traumatisk upplevelse. 

Håravfall upplevs som ett trauma Upplevelsen av håravfallet Håravfallet- perioden då håret 

lossnade 

När kropps- och pubeshåret 

försvann kände de sig 

prepubertala. 

Kände sig prepubertala utan 

kroppshår. 

Känsla av prepubertalitet utan 

kroppshår 

Känslan av femininitet Utseende och femininitet i 

samband med alopeci 

Efter hårförlusten beskrev hon sig 

själv som ett ihåligt skal av en 

kvinna. 

Kände sig som ett ihåligt skal av 

en kvinna efter att ha förlorat 

håret. 

Mindre kvinnlig utan hår Känslan av femininitet Utseende och femininitet i 

samband med alopeci 

Förlusten av hår förändrar deras 

identitet till en ”cancerpatient” 

Alopeci förändrar identiteten till 

en ”cancerpatient” 

Identitet ändras till 

”cancerpatient” 

Identitet och kroppsbild Utseende och femininitet i 

samband med alopeci 

Alopeci är en traumatisk 

påminnelse om deras sjukdom 

och potential för en tidig död. 

Alopeci påminner om sjukdom 

och eventuell tidig död 

Påminnelse om sjukdom och död Insikt om sjukdomen  Uppenbarelse av cancern 

När håret försvinner tvingar det 

dem att göra sin cancerdiagnos 

offentlig. 

Alopeci gör sjukdomen ofrivilligt 

offentlig 

Ofrivilligt offentliggörande av 

sjukdom 

Offentliggörandet av sjukdomen Uppenbarelse av cancern  

De kunde aldrig fly från det 

faktum att de hade cancer. 

Kunde inte fly från sjukdomen Påminnelse om sjukdom Insikt om sjukdomen  Uppenbarelse av cancern 


