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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Livsstil och arv inverkar i utveckling av bröstcancer. Bröstcancerbehandling kan 

leda till ett längre liv samtidigt som kroppsbilden förändras. Håravfall och viktuppgång är två 

av de vanligaste och svåraste biverkningarna vid bröstcancerbehandling. Bröstcancer och 

efterföljande behandlingar utgör ett hot mot kvinnans hälsa, den kvinnliga identiteten och 

sexualiteten på grund av den förändrade kroppen. 

Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av sin kroppsbild under pågående 

bröstcancerbehandling.  

Metod: En systematisk litteraturöversikt baserad på tre kvalitativa samt sex kvantitativa 

artiklar genomfördes. Innehållsanalysen medförde kategorierna; “Erfarenheter av känslor 

kring den fysiska kroppen”, “Erfarenheter av en förändrad kvinnlighet”, “Erfarenheter av 

att se sig själv”, “Erfarenheter av att dölja sin kropp” och “Erfarenheter av hur olika 

behandlingar påverkar kvinnors kroppsbild”. 

Resultat: Resultatet visade att kvinnor erfor en försämrad syn på sin kroppsbild under 

pågående bröstcancerbehandling. Kvinnor erfor oro och frustration över sin kropp och 

upplevde att livet förändrades. Kvinnorna uttryckte känslor av att vilja dölja sin kropp för 

omgivningen samt känslor av minskad kvinnlighet. 

Slutsats: Kvinnors erfarenheter av kroppsbilden under pågående bröstcancerbehandling 

varierade från individ till individ. Vissa kvinnor kände sig inte berörda av den förändrade 

kroppsbilden samtidigt som många erfor känslor av frustration, genans och oro. Resultatet 

kan bidra till en ökad förståelse för kvinnors kroppsbild i samband med bröstcancer i den 

praktiska verksamheten. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle strävar många kvinnor efter att uppnå den idealbild av kvinnan som sociala 

medier skapat (Öresland och Lützén, 2009). Håravfall eller viktuppgång till följd av 

bröstcancerbehandlingar samt bortoperation av bröst kan leda till att kvinnor erfar en stark 

avvikelse från denna idealbild. Intresset för bröstcancer och dess konsekvenser väcktes i 

samband med att bröstcancer var i fokus i sociala medier. Hur bröstcancerbehandling har 

inverkan på kvinnors kroppsbild var inget som vi tidigare reflekterat över och ville fördjupa 

oss inom. Våra personliga uppfattningar är att kroppsbilden och kvinnors syn på sin kropp 

glöms bort till förmån för fysisk problematik. Att belysa kvinnors erfarenhet av sin kroppsbild 

i samband med bröstcancer kan bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för drabbade 

kvinnor, vilket utgör grunden för litteraturöversikten.  

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinition 

2.2 Kroppsbild  

 

Kroppsbild innefattar utseende samt den uppfattning individen har om sin kropp som 

funktionell och intakt. Brösten och håret på huvudet är starkt förknippat till en kvinnlig 

kroppsbild och är därför de delar av kroppen som kvinnor värderar högst för att kunna erfara 

kvinnlighet (Carver et al., 1998). Litteraturöversikten kommer att utgå från Dahlberg och 

Segestens (2010) definition av begreppet kroppsbild som beskriver kroppsbilden som en del 

av en individs självbild. Självbilden innefattar en individs uppfattning av sig själv och sin 

kropp. Kroppsbilden ligger som grund för självbilden samt för att en individ ska ha en god 

relation till sin egen kropp. Denna definition överensstämmer även med Cancerfonden 

(2014a) som beskriver att kroppsbild innebär den mentala uppfattning som individen har 

kring sin kropp samt en individs sätt att se på sig själv.    
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2.3 Förekomst av bröstcancer 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen (Sköld Nilsson, 

2010). Enligt Sheppard och Ely (2008) inverkar bland annat livsstil och arv i utvecklingen av 

bröstcancer. Under de senaste 20 åren har det inträffat en ökning av antalet insjuknande i 

bröstcancer med 1,5 procent (Bergh et al. 2007).  Socialstyrelsen (2013) rapporterar att varje 

år drabbas cirka 8000 kvinnor i Sverige av bröstcancer, vilket motsvarar 20 kvinnor om 

dagen. Genomsnittsåldern för kvinnor i Sverige att drabbas av bröstcancer är 60 år. 

Cancerfonden (2014a) rapporterar att i hela världen drabbas årligen över 1 miljon kvinnor av 

bröstcancer. Sheppard & Ely (2008) skriver att bröstcancerbehandling kan leda till ett längre 

liv, samtidigt som den kan ge upphov till att kroppsbilden förändras. 

 

2.4 Behandlingsalternativ 

Behandlingarna som följer efter en bröstcancerdiagnos är enligt Socialstyrelsen (2013) 

kirurgi, cytostatikabehandling, strålning samt hormonbehandling. Under årens gång har den 

kirurgiska behandlingen förändrats. Fram till 1960-talet var standardbehandlingen radikal 

mastektomi samt lymfuttömning. Idag upptäcks bröstcancer allt tidigare, därav har 

behandlingen blivit skonsammare och i vissa fall tillämpas endast bröstbevarande kirurgi 

(Järhult & Offenbartl, 2006). Socialstyrelsen (2013) skriver att cytostatikabehandling kan ges 

före kirurgi för att krympa tumören. Adjuvant behandling ges ofta efter kirurgi och innefattar 

strålning, cytostatikabehandling eller hormonell behandlig. Ibland används samtliga 

behandlingsalternativ i en kombination. Sheppard och Ely (2008)  skriver att cirka 50 procent 

av de som drabbas av bröstcancer behandlas med enbart kirurgi eller kirurgi i kombination 

med strålning. Cancerfonden (2013) rapporterar att omkring 30 procent av de som drabbas av 

bröstcancer botas med enbart strålningsbehandling. Ericson och Ericson (2008) skriver att 

strålbehandling efter kirurgi ges lokalt i det område där tumören fanns. Behandlingen pågår 

under flera veckors tid och ges med en låg röntgendos. Enligt Wykes & Gunter (2005)  är 

cytostatika en behandling som används för att bota cancersjukdomen, bromsa 

sjukdomsförloppet eller lindra symptom när bot inte längre är möjligt samt för att förlänga 

levnadstiden. Det kan även ges i syfte att minska risken för återfall samt innan, under eller 

efter en kirurgisk behandling och/eller i samband med strålbehandling.  
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Enligt Ericson och Ericson (2008) används hormonbehandling när tumörerna är 

hormonkänsliga och är beroende av östrogen för att kunna växa. Hormonbehandling minskar 

eller blockerar östrogennivån och kan där av minska risken för återfall.   

  

2.5 Biverkningar av behandling som påverkar kvinnors kroppsbild 

Bergh et al. (2007) skriver att kvinnor under bröstcancerbehandling kan uppleva frustration 

och drabbas av oro till följd av att kroppen förändras. Detta kan medföra att kvinnor inte 

känner igen sig själva på grund av kroppsliga förändringar. Biverkningarna som förekommer 

vid cytostatika behandling är dosberoende och kan vara håravfall, försvagat immunförsvar, 

trötthet, klimakteriebesvär, illamående och sköra slemhinnor (Bergh et al. 2007; 

Cancerfonden, 2014b). Hormonell behandling kan medföra biverkningar som är mildare än 

de vid cytostatikabehandling och kan vara menstruationsrubbningar, ledvärk, nattliga 

svettningar, minskad sexlust och en ökad risk för att utveckla blodproppar 

(Läkemedelsverket, 2011; Ochayon, Zelker, Kaduri & Kadmon 2010). Vid strålbehandling är 

de vanligaste biverkningarna trötthet, håravfall, muntorrhet, illamående och hudreaktioner 

(Cancerfonden, 2013). Enligt Cancerfonden (2014a) är håravfall samt viktuppgång som de 

två svåraste biverkningarna i samband med bröstcancerbehandlingar, på grund av att de ger 

upphov till en förändrad syn på kroppsbilden hos kvinnor jämfört med före behandlingarna. 

Bröstcancer och efterföljande behandlingar kan utgöra ett hot mot kvinnans hälsa, den 

kvinnliga identiteten och sexualiteten på grund av den förändrade kroppsbilden.  

 

2.6 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som kommer att användas för litteraturöversikten är lidande av 

Katie Eriksson (Eriksson, 1994). Lidande har en central roll inom vårdvetenskapen och 

övergripande forskning visar att ordet lidande hör samman med individer som har erfarenhet 

av sig själva och sin existens. Lidandet är indelat i sjukdomslidande, vårdlidande samt 

livslidande. Samtliga delar kommer ställas mot litteraturöversiktens resultat och 

problematiseras kring i litteraturöversiktens diskussion. Sjukdomslidande kan enligt Eriksson 

(1994) uppkomma i samband med sjukdom eller behandling och kan visa sig i kroppslig 

smärta samt själsligt lidande. Det som främst leder individen till ett lidande är erfarenheten av 

kroppslig smärta. Sjukdomslidandet kommer ställas i relation till litteraturöversiktens syfte 

genom att kvinnorna befinner sig i sin bröstcancersjukdom och genomlider denna med många 
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frågeställningar och funderingar kring sjukdom och behandling. Även vårdlidandet inkluderas 

i problemområdet kring kvinnors erfarenhet av sin kroppsbild efter pågående 

bröstcancerbehandling. Vårdlidandet kan uppkomma om kvinnorna får erfara felaktiga 

behandlingar vilket kan leda till en fördröjd vårdprocess. Vårdlidande innebär enligt Eriksson 

(1994) det lidande som en individ erfar i relation till vården eller utebliven vård. Fenomenet 

vårdlidande har genom tidens utveckling blivit ett mer uppmärksammat ämne genom 

vårdetiska frågor och förklaringen av vad en god vård är. Livslidandet inom Katie Erikssons 

(1994) teori inkluderar en individs liv och vi anser att bröstcancer och efterföljande 

behandlingar har en inverkan på hela kvinnans liv och vardag. När kroppen förändras så 

medför detta även att det sker en förändring av världen vilket kan orsaka ett livslidande hos 

kvinnan. Livslidande är enligt Eriksson (1994) något som påverkar individens hela 

livssituation och innefattar alla tankar individen har om att vara människa och att leva bland 

människor. Livslidande innebär även allt som individen anser krävs för att leva eller allt som 

innebär att leva.  

 

 

3. Problemformulering 

Hulter (2010) skriver att utifrån ett medicinskt perspektiv är bröstcancer idag ett 

uppmärksammat ämne som genom forskning klarlagt sjukdomens förlopp och behandlingar. 

Behandling av bröstcancer kan medföra en förändrad kroppsbild så som håravfall, 

viktuppgång eller bortoperation av ett bröst (Holly, Kennedy, Taylor & Beedie, 2003). Trots 

att bröstcancer är ett uppmärksammat ämne så kommer erfarenheter av att drabbas av 

sjukdomen samt hur sjukdomen påverkar kvinnorna i det vardagliga livet, i skymundan. 

Öresland och Lützén (2009) skriver att kvinnor i dagens samhälle strävar efter att uppnå den 

idealiserade bilden av kvinnor som samhället skapat, där bröstet och håret är en symbol för 

kvinnlighet. Enligt Sköld Nilsson (2010) kan kvinnor som genomgår behandling av 

bröstcancer erfara att de starkt avviker från samhällets idealbild, vilket kan leda till ett lidande 

för bröstcancerdrabbade kvinnor. Utifrån lidande visar aktuell forskning att sjukvårdspersonal 

bör öka sin kunskap och förståelse för kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer och 

de behandlingar som följer. Förnyad kunskap och förståelse kan bidra till en individanpassad 

omvårdnad vilket kan förbättra kvinnors syn på sin kropp under pågående 

bröstcancerbehandling.  
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4. Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att belysa kvinnors erfarenhet av sin 

kroppsbild under pågående bröstcancerbehandling. 

 

 

5. Metod 

En systematisk litteraturöversikt användes som metod där syftet var att sammanställa resultat 

av tidigare genomförda empiriska studier inom ett problemområde. Detta genomfördes 

genom att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur (Forsberg & 

Wengström, 2013). Statens beredning för medicinsk utvärdering (2013) skriver att 

systematiska litteraturöversikter leder till att frågor som rör omvårdnad framkommer på ett 

mer tillförlitligt sätt. Nedan följer de inklusionskriterier och exklusionskriterier som användes 

samt metoder för datainsamling, kvalitetsgranskning och analys. 

 

5.1 Urval  

Litteraturöversikten har inte utgått från några geografiska begränsningar.  

Inklusionskriterier: Vetenskapliga artiklar som var publicerade i en vetenskaplig tidsskrift. 

Artiklarna som svarade an mot litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Kvinnor från 

18 år och äldre, som påbörjat behandling för bröstcancer. Exklusionskriterier: Artiklar med 

avslutad kirurgisk-, strål-, cytostatika- och hormonellbehandling av bröstcancer har 

exkluderats från litteraturöversikten. Litteraturöversikten exkluderar palliativ vård. Artiklar 

med specifika nationaliteter specificerade på kulturella sammanhang har exkluderats från 

litteraturöversikten. Artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska exkluderades.  

 

5.2 Sökningsförfarande 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycINFO mellan 29/9 - 

2014 och 15/10 - 2014. Sökord som skildrade litteraturöversiktens syfte och frågeställningar 

valdes ut. Samtliga sökord valdes ut med hjälp av databasernas rekommenderade sökord, 

CINAHL Headings i CINAHL, MESH-termer i PubMed och Thesaurus i PsycINFO. 

Sökorden var breast neoplasms, life experiences, life change events, body image, women*, 
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human females, individual, mastectomy, chemotherapy adjuvant, chemotherapy radiation, 

radiation therapy och hormone therapy. Trunkering användes vid sökordet women. 

Trunkering innebär att slutet eller början av sökordet byts ut mot en så kallad asterisk*, vilket 

vidgar sökningen (Forsberg & Wengström, 2013). Booleska operatoren “AND” användes på 

samtliga sökningar, vilket innefattar att exempelvis två eller flera ord kombineras i sökningen. 

Detta medför att de artiklar som innehåller flera utav sökorden framkommer. I tabellerna 

(bilaga 1, bilaga 2 & bilaga 3) visas en utförlig redovisning av de sökningar som genomförts. 

Efter att ha kombinerat valda sökord lästes artiklarnas titlar för att få fram artiklar relevanta 

för syftet. Efter att ha studerat artiklarnas abstrakt föll ytterligare artiklar bort på grund av att 

de inte ansågs svara an mot litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier. En artikel 

exkluderades från litteraturöversikten på grund av att den inte gick att få fram i fulltext eller 

beställa och kunde på så vis inte analyseras. Slutligen valdes nio artiklar ut för att inkluderas i 

litteraturöversikten. Två artiklar återkom i samtliga databaser vid flertalet tillfällen. En artikel 

återkom i två av databaserna. Vid sökning i Cinahl påträffades fyra artiklar som inte återkom i 

övriga sökmotorer. I PubMed uppkom samma artikel vid fyra olika tillfällen. PsycINFO gav 

träff på två artiklar som inte identifierades i övriga sökmotorer. En av dessa artiklar 

påträffades vid två tillfällen i PsycINFO.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas tillförlitlighet och kvalitet granskades utifrån en kvalitativ granskningsmall samt 

en modifierad kvantitativ granskningsmall för kvasiexperimentella studier (Forsberg och 

Wengström, 2013). I den modifierade kvantitativa granskningsmallen (Bilaga 4) togs frågor 

som inte var relevanta för icke-experimentell design bort. Dessa frågor togs bort eftersom 

samtliga kvantitativa artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var icke-experimentella. 

Artiklarna lästes enskilt och diskuterades sedan utifrån frågorna i granskningsmallarna och 

delades sedan in i nivåerna låg, medel samt hög kvalitet. De artiklar som ansågs vara av 

medel samt hög kvalitet efter att kvalitetsbedömningen genomförts, inkluderas i 

litteraturöversikten. Tre av artiklarna exkluderades på grund av att de ansågs vara av låg 

kvalitet enligt granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier (Forsberg och 

Wengström, 2013). Artiklarna ansågs vara av låg kvalitet på grund av att urval, design och 

metod i aktuella studier var svagt beskrivet. Artiklar ansågs på så vis inte kunna överföras till 

materialet i litteraturöversikten.  
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5.4 Dataanalys 

Litteraturöversikten har inspirerats av en innehållsanalys av Forsberg och Wengström (2013) 

för att bearbeta materialet. Metoden bygger på att gå från helhet till delar, till en ny helhet 

samt identifiering av mönster, likheter och skillnader. Syftet med denna analysmetod är att 

beskriva och urskilja specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). Följande begrepp 

har använts i litteraturöversiktens analys: Utsaga, kod samt kategori. Analysprocessen 

påbörjades genom en enskild naiv läsning av artiklarnas resultat för att skapa en helhetsbild 

kring innehållet. För att få en helhetsförståelse för artiklarnas resultat har artiklarna enskilt 

lästs flertalet gånger för att sedan diskuteras i grupp. Detta tillvägagångssätt innebär 

triangulering och tillämpas för att öka litteraturöversiktens trovärdighet (Polit & Beck, 2008). 

Utsagor valdes ut från artiklarnas resultat, utifrån litteraturöversiktens syfte och beskrev 

kvinnors erfarenheter kring sin kroppsbild i samband med bröstcancerbehandling. Utsagorna 

översattes till svenska och kontrollerades av oss. Samtliga utsagor har grupperats och 

analyserats genom att uppmärksamma likheter och skillnader, vilka utsagor som faller ihop 

och vilka som skiljer sig. Utsagorna abstraherades sedan för att bilda en kod. De koderna med 

liknande innebörd sammanfördes till en kategori. När koderna sammanfördes till kategorier 

kontrollerades innebörden av koden mot den ursprungliga utsagan. Detta eftersom att undvika 

att tolkningar gjordes av oss. När passande kategorierna urskiljs återgick vi till 

ursprungstexten för att kontrollera att inga tolkningar gjorts. Efter att ha kodat samtliga 

utsagor och sammanfört dessa kunde fem större kategorier urskiljas (Se tabell 1). Resultatet 

som beskrivs grundar sig i analysen.  

 

Tabell 1.  

Utsaga Kod Kategori 

Det nya okända 

kroppsutseendet med ärr, 

bröst och hårförlust gjorde 

att kvinnorna kände sig 

osäkra i sina normala liv. 

Osäkerhet på grund av det 

nya okända 

kroppsutseendet. 

Erfarenheter av känslor 

kring den fysiska kroppen. 

Informanterna kände som 

att deras liv hade blivit stört 

när deras kvinnlighet blev 

förändrad. 

Stört liv vid förändrad 

kvinnlighet  

Erfarenheter av en 

förändrad kvinnlighet. 
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Alla kvinnor i studien 

uppfattade delar av deras 

kroppar som vanställd, fet, 

skallig eller ful på något sätt 

när de betraktade sig själva 

i spegeln. 

Uppfattning av sin kropp 

vid betraktande i spegel. 

Erfarenheter av att se sig 

själv. 

Att gömma sin kropp 

påverkade kvinnornas 

vardag. 

Gömma sin kropp. Erfarenheter av att dölja sin 

kropp. 

Förändringarna, speciellt de 

på grund av behandlingar, 

hade en stor inverkan på 

kvinnornas kroppsbild. 

Förändringar pga 

behandlingarna inverkar på 

kroppsbilden. 

Erfarenheter av hur olika 

behandlingar påverkar 

kvinnors kroppsbild. 

 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Innan vi påbörjade litteraturöversikten diskuterade vi huruvida vårt syfte var etiskt. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att etiskt överväga urval och framställande av 

resultat i en systematisk litteraturöversikt. Att ett arbete diskuteras innan det inleds är mycket 

viktigt för att bedöma graden av etik i det kommande arbetet. Samtliga artiklar som 

inkluderats i litteraturöversikten har fått ett godkännande av en etisk kommitté. Vi har försökt 

placera vår förförståelse åt sidan för att kunna tillämpa en öppenhet till det material som 

granskats. Vi har i möjligaste mån försökt att inte låta vår förförståelse styra analysen av 

artiklarna och resultatet i litteraturöversikten presenteras endast så som det beskrivits.  

 

 

6. Resultat 

6.1 Erfarenheter av känslor kring den fysiska kroppen 

Kvinnorna erfor att de var annorlunda till följd av de fysiska förändringarna i deras kropp. 

Det var dock mer vanligt att yngre kvinnor kände sig annorlunda på grund av deras snabba 

kroppsförändringar än äldre kvinnor. Kvinnorna klagade över vissa av de mer självklara 

fysiska snabba förändringarna som en direkt utmärkelse för andra att märka dem som 

“cancerpatienter” (Krigel, Myers, Befort, Krebill, & Klemp, 2014). Kvinnorna erfor att 

obekanta känslor och tankar och en känsla av att “vara deras kroppar” uppenbarade sig till 
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följd av det förändrade fysiska utseendet. Till följd av de fysiska förändringarna i kroppen 

uttryckte kvinnorna känslor av att inte känna igen sig själva och inte veta vilka av de 

kvinnliga grupperna de skulle identifiera sig själva med efter bröstcancerbehandlingarna. 

Kvinnorna visste inte om de skulle identifiera sig med den äldre populationen med samma 

menopausala symptom som dem hade, eller med den yngre populationen med samma ålder 

men utan samma kroppserfarenhet till följd av behandlingarna (Klaeson, Sandell, & Berterö, 

2011). Vissa av kvinnorna besvärades mindre av förlusten av ett bröst än av förlusten av hår 

(Krigel, Myers, Befort, Krebill, & Klemp, 2014). Det nya okända kroppssutseendet med 

förlust av bröst, ärr och håravfall gjorde att kvinnorna kände sig osäkra i sina normala liv 

(Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). Kvinnorna kämpade med att anpassa sig till deras nya 

“kroppsskal” och det förändrade fysiska utseendet och erfor en minskad tillfredsställelse med 

sin förändrade kropp (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011; Hopwood, Lee, Shenton, Baildam, 

Brain, Lalloo, Evans & Howell, 2000). Samtidigt uppgav också vissa kvinnor att de kände sig 

självsäkra eller generade kring sin kropp en stor del av tiden (Hopwood, Lee, Shenton, 

Baildam, Brain, Lalloo, Evans & Howell, 2000; Fobair, Stewart, Chang, D'onofrio, Banks & 

Bloom, 2006). 

 

6.2 Erfarenheter av en förändrad kvinnlighet 

Kvinnorna erfor att den förändrade kvinnligheten påverkade deras liv negativt. Detta eftersom 

att kvinnorna erfor att deras liv hade blivit rubbat när kvinnligheten blev ändrad. Det var 

därför viktigt för kvinnorna att försöka bibehålla sin kvinnlighet så som den var innan 

bröstcancerdiagnosen (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). Trots att en bibehållen kvinnlighet 

var viktig, så uttryckte många kvinnor upprepade gånger, att de erfor en minskad kvinnlighet 

eller att de kände sig mindre kvinnliga (Hopwood, Lee, Shenton, Baildam, Brain, Lalloo, 

Evans & Howell, 2000; Fobair, Stewart, Chang, D`onofrio, Bank & Bloom, 2006). Kvinnorna 

verkade ha svårigheter med att uttrycka positiva känslor kopplat till kvinnlighet (Klaeson, 

Sandell & Berterö, 2011). Bland kvinnorna fanns det delade åsikter om huruvida de erfor att 

deras känslor av kvinnlighet eller av att “vara en kvinna” påverkades av förlusten av ett bröst 

(Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014). Många kvinnor erfor sig som okvinnliga 

även om kvinnorna inte tydligt uttryckte att den minskade kvinnligheten grundade sig i 

förlusten av ett bröst eller i en del av ett bröst (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011).  
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6.3 Erfarenheter av att se sig själv  

Hur kvinnor såg på sig själva och sin kropp hade stor betydelse för hur lätt de kunde anpassa 

sig till sin bröstcancer (Zimmermann, Scott, & Heinrichs (2010). Kvinnorna undvek en spegel 

i flera dagar på grund av rädsla för vad de skulle se och vad spegeln skulle avslöja. Det var 

vanligt att kvinnor som betraktade sig i spegeln såg sig själva som vanställda, feta, skalliga 

eller fula (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest, Cesario, 2012). Kvinnorna erfor även 

svårigheter med att se sig själva nakna när de mötte sin spegelbild (Hopwood, Lee, Shenton, 

Baildam, Brain, Lalloo, Evans & Howell, 2000). Trots att kvinnorna erfor negativa tankar när 

de såg sig själva var det viktigt med nyfikenhet eller tillit till sig själv för att våga betrakta sig 

i en spegel (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest, Cesario, 2012). 

 

6.4 Erfarenheter av att vilja dölja sin kropp  

Det var kvinnors bekymmer för andra människor och omgivningen istället för dem själva som 

gjorde att de ville gömma sina kroppar (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). Kvinnorna 

undvek andra människor på grund av känslor kring sitt utseende och uttryckte att 

mastektomiområdet behövde gömmas, rekonstrueras eller döljas (Freysteinson, Deutsch, 

Lewis, Sisk, Wuest, & Cesario, 2012;  Hopwood, Lee, Shenton, Baildam, Brain, Lalloo, 

Evans & Howell, 2000). När kvinnorna försökte gömma sina kroppar blev deras vardag 

påverkad. Synliga förändringar så som förlust av ögonfransar och ögonbryn var 

bekymmersamt då dessa inte kunde döljas på samma sätt som håravfall kunde döljas med 

peruk eller scarfs. Kvinnorna uttryckte det var bekymmersamt och tröttsamt att behöva dölja 

sina kroppsförändringar och att agera som att allt var som vanligt (Klaeson, Sandell & 

Berterö, 2011)  

 

6.5 Erfarenheter av hur olika behandlingar påverkar kvinnors kroppsbild  

Typen av kirurgimetod förutsäger inte hur kvinnorna kommer erfara sin kroppsbild 

(Zimmermann, Scott, & Heinrichs, 2010). Däremot erfor de kvinnor som inte genomgick en 

rekonstruktion efter sin mastektomi att de erfor en mer negativ syn på sin kroppsbild jämfört 

med de kvinnor som genomgått en rekonstruktion (Hopwood, Lee, Shenton, Baildam, Brain, 

Lalloo, Evans & Howell, 2000). De kvinnor som endast genomgått mastektomi erfor en mer 

negativ syn på sin kroppsbild (Rosenberg, Tamimi, Gelber, Ruddy, Kereakoglow, Borges, 
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Come, Schapira, Winer, & Partridge, 2013; Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer, & Hölzel, 

2004). Kvinnorna uttryckte att mastektomibehandlingen lämnade kroppen mindre hel jämfört 

med innan behandlingen (Hopwood, Lee, Shenton, Baildam, Brain, Lalloo, Evans & Howell, 

2000). Kvinnorna som genomgått en bröstbevarande kirurgi indikerade mindre oro över 

kroppsbilden jämfört med de kvinnor som genomgått en mastektomi med eller utan 

rekonstruktion (Rosenberg, Tamimi, Gelber, Ruddy, Kereakoglow, Borges, Come, Schapira, 

Winer, & Partridge, 2013). En del av kvinnorna erfor inga förändringar i kroppbilden sedan 

kirurgin medan andra kvinnor erfor små förändringar efter kirurgin (Hopwood, Lee, Shenton, 

Baildam, Brain, Lalloo, Evans & Howell, 2000). Hos de kvinnor som var sexuellt aktiva blev 

typen av kirurgi associerad med ökad kroppsbildproblematik (Fobair, Stewart, Chang, 

D'onofrio, Banks, & Bloom, 2006; Rosenberg, Tamimi, Gelber, Ruddy, Kereakoglow, 

Borges, Come, Schapira, Winer & Partridge, 2013; Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer, & 

Hölzel, 2004). Det uppmärksammades ingen signifikant skillnad i synen på kroppsbild mellan 

de cytostatikabehandlade kvinnorna och de icke-cytostatikabehandlade kvinnorna 

(Rosenberg, Tamimi, Gelber, Ruddy, Kereakoglow, Borges, Come, Schapira, Winer, & 

Partridge, 2013). Däremot erfor många kvinnor problem kring kroppsbilden till följd av 

cytostatikabehandlingen (Kieren, Nabholtz, Makar, Cumming, Lees, Hundleby, Jenkins, 

Wentzel, Handan, & Cumming, 1997).  Det som påverkade kroppsbilden mest var kvinnornas 

oro över viktökning/ viktminskning och håravfall till följd av cytostatika (Fobair, Stewart, 

Chang, D'onofrio, Banks, & Bloom, 2006). Förändringarna, speciellt de på grund av 

behandlingarna hade en stor inverkan på kvinnornas kroppsbild (Klaeson, Sandell & Berterö, 

2011). Förändringar efter behandling inkluderade förlust av ett bröst eller del av ett bröst, 

lymfuttömning, viktuppgång, ärr och håravfall (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 

2014). Denna vanställdhet som erfors av kvinnorna efter behandlingen återföljdes av många 

känslor (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario, 2012). Dessutom upplevde 

kvinnorna frustration när viktuppgång till följd av behandlingen uppenbarade sig (Klaeson, 

Sandell & Berterö, 2011). Ångest och depressionssymtom till följd av behandling var 

associerat med sämre kroppsbild (Rosenberg, Tamimi, Gelber, Ruddy, Kereakoglow, Borges, 

Come, Schapira, Winer, & Partridge, 2013). Äldre kvinnor upplevde sämre kroppsbild efter 

behandling än vad yngre kvinnor upplevde. Det visade sig också att individuella faktorer 

påverkade kvinnors kroppsbild efter bröstcancerbehandling (Zimmermann, Scott & 

Heinrichs, 2010). 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med den systematiska litteraturöversikten är att belysa kvinnors kroppsbild efter 

påbörjad bröstcancerbehandling. En styrka med litteraturöversiktens resultat är att vi 

sammanställt kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket gör att fenomenet har klarlagts ur 

flera perspektiv (Forsberg & Wengström, 2013). Vi har i möjligaste mån tydligt försökt 

beskriva urval, datainsamling samt analys, vilket ökar möjligheterna för överförbarhet. 

Överförbarhet i en litteraturöversikt innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till 

andra kontext (Polit & Beck, 2012). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) stärks 

litteraturöversiktens trovärdighet om samtliga delar i litteraturöversikten är väl beskrivna 

angående tillvägagångssättet. Artikelsökningen utfördes i Cinahl, PubMed samt PsycInfo då 

dessa databaser inkluderar en stor del kring forskning om omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). Cinahl innefattar ämnen inom omvårdnad, sjukvård och medicin. PubMed 

innefattar ämnen inom medicin, omvårdnad, psykiatri och hälsovetenskap. PsycInfo är 

inriktad på psykologi men innefattar även ämnesområdena medicin, omvårdnad, psykiatri och 

sociologi. Att samtliga databaser som berör omvårdnad har tillämpats styrker 

litteraturöversiktens resultat eftersom detta breddar sökningen av artiklar och ökar möjlighet 

till teoretisk mättnad. Ämnesord från olika databaser valdes ut i sökningsförfarandet. 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att ämnesorden ger sökningsförfarandet en större 

bredd än vid fritextsökning. Vi anser dock att ett tillräckligt önskvärt antal artiklar inte kunde 

uppnås trots strävan efter ett systematiskt tillvägagångssätt. Vi anser att nio artiklar är ett för 

få antal artiklar, vilket utgör en svaghet i litteraturöversikten. Detta eftersom att en teoretisk 

mättnad eventuellt inte uppnåtts, vilket beskrivs av Lundman & Hällgren Graneheim (2012). 

En sökning på samtliga behandlingsalternativ i samband med bröstcancer genomfördes för att 

få fram fler artiklar, samt för att göra en mer systematisk sökning (Forsberg och Wengström, 

2013). Det visade sig dock att dessa sökord inte gav större tillgång till artiklar. Med hjälp av 

fritextsökning skulle våra möjligheter till fler artiklar eventuellt ökat. 

 

I sökningsförfarandet valde vi att enbart läsa artiklarnas titlar när sökningen begränsades till 

ett rimligt antal, vilket vi har valt att begränsa till 80 titlar.  Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (2012) skriver att samtliga bestämmelser kring begränsningar för antalet artiklar 
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ska diskuteras och bestämmas i projektgruppen. Vi ansåg att det var tidskrävande att läsa flera 

hundratals titlar under vår sökprocess. Detta kan vara en svaghet i litteraturöversikten då vi 

kan ha missat relevanta artiklar vilket kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat och där av 

inte uppnått teoretisk mättnad. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2012) 

finns det vid läsning av ett stort antal titlar och abstrakt en risk för att relevanta studier 

exkluderas av misstag. Eftersom att ett stort antal artiklar leder till en tidspressad 

genomläsning och detta kan leda till att relevanta artiklar förbises. Vi har valt att inte 

begränsa tidsperspektivet för att inte utesluta relevanta artiklar. Vid val av tidsbegränsning 

skulle antalet inkluderade artiklar minskat. Det skiljer 17 år mellan den första och senast 

publicerade artikeln som har inkluderats i litteraturöversikten. Detta kan ha inverkat på 

resultatet av litteraturöversikten eftersom samhällets bild på den kvinnliga kroppen ständigt 

förändras, vilket kan utgöra en svaghet i litteraturöversikten. Efter dataanalys av inkluderade 

artiklar visade resultatet av tidigare forskning att kvinnors erfarenhet av en förändrad 

kroppsbild inte har förändrats under denna tidsram. 

 

Vi har valt att enskilt läsa igenom samtliga artiklar grundligt för att sedan diskutera 

artiklarnas trovärdighet i grupp. Enligt Pilhammar Andersson (2008) stärker detta 

litteraturöversiktens resultatet eftersom forskartriangulering tillämpas vilket ökar 

trovärdigheten i litteraturöversikten.  

 

Intresset med litteraturöversikten var att spegla kvinnors kroppsbild oavsett ålder och där av 

har ingen åldersbegränsing gjorts. Om en åldersbegränsning hade genomförts skulle detta 

eventuellt kunnat ha inverkat på litteraturöversiktens resultat. Med en åldersbegränsning hade 

litteraturöversiktens resultat inte visat att äldre kvinnor erfor en sämre kroppsbild jämfört med 

yngre kvinnor. Vi anser även att litteraturöversiktens möjlighet till överförbarhet påverkas 

negativt på grund av åldersvariationerna som uppmärksammas i de inkluderade artiklarna. 

Detta eftersom åldersvariationerna kan sänka överförbarheten till en specifik kontext, till 

exempel endast kvinnor äldre än 60 år. Artiklar med specifika nationaliteter och med ett 

specificerat kulturellt kontext har exkluderats från litteraturöversikten. Detta på grund av att 

det skulle minska möjligheten för överförbarhet då bröstcancerdrabbade kvinnor i olika 

kulturer har olika syn på kroppsbild. 
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Vi har valt att inkludera en artikel med icke - bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgått en 

profylaktisk mastektomi. Bergh et al. (2007) skriver att kvinnor med en konstaterad mutation 

i generna har 65-80 procent risk att utveckla bröstcancer och därför har dessa kvinnor en stor 

benägenhet av att drabbas av bröstcancer. Profylax innebär att förebygga sjukdomen, för att 

kraftfullt minska dödligheten i bröstcancer. Vi har valt att ta med denna artikel för att den 

belyser kvinnors erfarenhet av sin kroppsbild efter mastektomi.  

 

Samtliga artiklar som inkluderades i litteraturöversikten är skrivna på engelska, vilket kan 

vara en svaghet i litteraturöversiktens resultat. Detta på grund av att engelska inte är vårt 

modersmål och eventuella feltolkningar kan ha förekommit (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Efter genomförd analys av de artiklar som vi valt att inkludera i 

litteraturöversikten kunde stora likheter i artiklarna identifieras. Eftersom samtliga artiklar 

gick in i varandra kan detta innebära att fler artiklar inte bidragit med någon ny information. 

En teoretisk mättnad av materialet kan på så vis ha uppnåtts eftersom att alla artiklar berörde 

samma resultat, vilket ökar trovärdigheten i litteraturöversikten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Samtliga artiklar som inkluderats i litteraturöversikten var godkända av en 

etisk kommitté samt var peer reviewed. Litteraturöversiktens trovärdighet stärks genom detta, 

då samtliga artiklar var kritiskt granskade innan de publicerades. En modifierad 

granskningsmall av Forsberg och Wengström (2013) tillämpades för att kritiskt granska 

kvantitativa artiklar. Till kvalitativa artiklar tillämpades Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmall. Vi valde att inte utgå från ett poängsystem i dessa granskningsmallar 

eftersom ett poängsystem kan utgöra en svaghet i litteraturöversikten då samtliga frågor 

bedöms med samma poäng trots olika värde ur kvalitetssynpunkt. Vi har istället valt att 

diskuterat varje fråga ur kvalitetssynpunkt. Hur stärker eller sänker detta kvaliteten? Till 

exempel: är reliabiliteten beräknad stärker detta resultatet mer än om det är beskrivet var 

undersökningen är genomförd. Samtliga artiklar i litteraturöversikten bedöms vara av medel 

eller hög kvalitet, vilket är en styrka eftersom det även beskriver litteraturöversiktens kvalitet. 

I analysmetoden som är inspirerad av Forsberg och Wengström (2013) analyserades data från 

helhet till delar. Artiklarnas resultat lästes igenom för att sedan enskilt urskilja utsagor 

jämfördes och diskuteras i grupp, vilket är en styrka i litteraturöversikten då 

forskartriangulering har tillämpats (Pilhammar Andersson, 2008). Vi har försökt att reflektera 

över våra värderingar och vår förförståelse, så att de inte skulle styra analysarbetet. Enligt 
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Lundman och Hällgren Graneheim (2012) stärks litteraturöversiktens trovärdighet om det 

reflekteras kring förförståelse och föreställningar samt hur detta har påverkat 

litteraturöversiktens analys och resultat. Med avseende på trovärdigheten kan eventuella 

tolkningar som förekommer i litteraturöversikten vara en svaghet. Forsberg och Wengström 

(2013) skriver att det till viss del är oundvikligt att inte tolka ett resultat när artiklar analyseras 

och presenteras i en ny litteraturöversikt. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att 

många tolkningar sker omedvetet. Vi har strävat efter att spegla bröstcancerdrabbade kvinnors 

erfarenheter på ett rättvist sätt, utan att låta vår förförståelse styra över litteraturöversiktens 

resultat. För att undvika att feltolkningar skulle förekomma jämfördes utsagorna med 

ursprungstexten. För att säkerställa litteraturöversiktens trovärdighet har vi strävat efter 

noggrant beskriva hur analysen av samtliga artiklar gått till. Enligt Dixon-Woods, Agarwal, 

Jones, Young, Sutton (2005) är det viktigt att väl beskriva hela analysprocessen av artiklar 

eftersom en litteraturöversikt ska innehålla artiklar med både kvalitativa och kvantitativa 

ansatser. Vi har valt att analysera kvantitativa artiklar utifrån kvalitativ metod, vilket beskrivs 

av Polit och Beck (2012). Detta kan vara en svaghet i litteraturöversikten då vi anser att det 

kan föreligga risk för feltolkning i samband med att analysera kvantitativ data genom att 

använda kvalitativ metod. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten är att belysa kvinnors kroppsbild under pågående 

bröstcancerbehandling. Fem kategorier har framkommit och uppmärksammats; Erfarenheter 

av känslor kring den fysiska kroppen, Erfarenheter av en förändrad kvinnlighet, Erfarenheter 

av att se sig själv, Erfarenheter av att dölja sin kropp och Erfarenheter av hur olika 

behandlingar påverkar kvinnors kroppsbild. Kvinnors negativa syn på kroppsbilden och 

fysiska kroppsförändringar är det som i huvudsak framkom genom hela resultatet. Det 

framkom även aspekter kring kvinnors utseende, kvinnlighet samt psykisk påverkan i 

förhållande till den förändrade kroppsbilden. Vi har valt att diskutera litteraturöversiktens 

resultat utifrån Katie Erikssons (Eriksson, 1994) definition av lidandet.  

 

I litteraturöversiktens resultat framgår det att kvinnor som genomgått någon form av 

bröstcancerbehandling erfar en förändrad kroppsbild, vilket för dessa kvinnor upplevs vara ett 

problem. Detta kan förklaras med hjälp av Price (1990) som skriver att en kropp oavbrutet 
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genomgår förändringar på grund av åldrande och yttre faktorer samt att kroppen och dess 

utseende även kan förändras på grund av sjukdom, vilket kan leda till en störning i den 

naturliga förändringen av kroppen och bli till ett problem. Litteraturöversiktens resultat visar 

att kvinnor erfar problem med kroppsbilden relaterat till bröstcancerdiagnos och behandling, 

vilket kan kopplas samman sjukdomslidande. När kvinnor erfar kroppslig smärta till följd av 

bortoperation av ett bröst eller genomgår annan behandling, kan detta ge upphov till ett 

själsligt lidande som inverkar på kvinnas kroppsbild. Sjukdomslidande uppkommer enligt 

Katie Eriksson (1994) i samband med sjukdom eller behandling. Individer kan erfara fysisk 

eller själslig smärta genom sjukdomen. Ett kontinuerligt flöde av smärta, genom exempelvis 

behandling, kan leda till att individens själ suddas ut och erfar en förändrad syn på sig själv 

och sitt inre. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att alla individer någon gång under livet 

drabbas av fysiska förändringar, hälsorelaterade problem och lidande vilket stärker 

litteraturöversiktens resultat som beskriver fysiska förändringar i kroppen. 

Litteraturöversikten visar att kvinnors negativa syn på kroppsbilden under pågående 

bröstcancerbehandling kan uppkomma på grund av fysiska förändringar. Den negativa synen 

på kroppsbilden till följd av fysiska förändringar uppstår då kvinnor blir tvungna att acceptera 

de nya förändringar som bröstcancerbehandlingarna medfört. Detta kan medföra ett lidande i 

dessa kvinnors liv. Resultatet av litteraturöversikten visar även att kvinnor som opererat bort 

ett bröst till följd av bröstcancer jämför sig med det utseende som anses socialt accepterat. 

Detta överensstämmer med Price (1990) som skildrar samhällets idealbild av kvinnan som 

visas i media, där bröstet framställs som en symbol för kvinnlighet. Samhällets idealbild av 

kvinnan har en stor inverkan på olika dimensioner av kroppsbilder som beskrivs av Dahlberg 

och Segesten (2010). Även Hsu, Wang, Chu & Yen (2010) skildrar att samhällets idealiserade 

bild av kvinnors utseende har en kraftfull inverkan på kvinnors kroppsbild samt att många 

kvinnor har en strävan efter att uppnå det som samhället framställer som kvinnligt. 

Litteraturöversiktens resultat visar att kvinnor erfar negativa erfarenheter av sin kroppsbild 

under pågående bröstcancerbehandling på grund av en strävan att uppnå de ideal som 

samhället påstår vara kvinnliga. Kvinnors strävan efter samhällets idealiserade bild av 

kvinnlighet kan sammankopplas med livslidandet. Att drabbas av bröstcancer och genomgå 

efterföljande behandlingar har en inverkan på hela kvinnans liv och vardag.  

 

Enligt Katie Eriksson (1994) innebär livslidandet de tankar individer har om att vara 
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människa och att leva bland människor. Livslidande innefattar även allt som individen anser 

krävs för att leva eller allt som innebär att leva. 

 

Litteraturöversiktens resultat visar att kvinnors känsla av att vilja dölja sin kropp och att 

betrakta den förändrade kroppen påverkade kvinnornas välbefinnande. I relation till 

litteraturöversiktens resultat skriver Dahlberg och Segesten (2010) att individer kan erfara 

acceptans till sin kropp efter sjukdom vilket även beskrivs som att uppleva hälsa och 

välbefinnande trots sjukdom. Wiklund (2009) menar att acceptans till sin kropp kan innebära 

att acceptera sitt inre, sig själv samt hur väl individen förstår sig själv i samspel med 

omgivningen. Utifrån denna acceptans har vi diskuterat kring hur kroppsförändringar 

påverkar kvinnors välbefinnande och anpassning till bröstcancer. Litteraturöversiktens 

resultat visar hur kvinnornas erfarenhet av kroppsbilden under pågående behandling var 

relaterat till hur lätt kvinnorna hade att anpassa sig till sin bröstcancer. Utifrån detta 

ifrågasätter vi om det kan vara så att kvinnans acceptans till sin kropp påverkar anpassningen 

till bröstcancer. Genom en acceptans till sig själv och sin sjukdom kan hälsa erfaras i större 

utsträckning, vilket beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010). Litteraturöversiktens resultat 

visar att bröstcancerdrabbade kvinnor erfar starka känslor av att vilja dölja sin kropp på grund 

av en rädsla över vad omgivningen ska tänka kring den förändrade kroppen. Dessa kvinnor 

vill bli sedda som de är och inte stämplade av sin bröstcancersjukdom. Detta beskrivs av 

Dahlberg och Segesten (2010) som skriver att en förändrad kropp utmärks som ett tillstånd av 

en individuell otillräcklighet. I en god vårdrelation, genom individanpassat stöd, är det lättare 

för individen att se sig själv och förstå sin mening i ett sammanhang. Litteraturöversiktens 

resultat visar att bröstcancerdrabbade kvinnor är i behov av mycket omvårdnad och stöd i 

samband med efterföljande behandlingar, vilket kan sammankopplas till vårdlidandet.  

Vårdlidande kan inträffa om kvinnorna får erfara felaktig behandling eller brist på omvårdnad 

och stöd. Vårdlidande innebär enligt Eriksson (1994) det lidande som en individ erfar i 

relation till vården eller utebliven vård. När kroppen förändras så medför detta även att det 

sker en förändring av världen vilket kan orsaka lidande hos individen. 
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Litteraturöversiktens resultat visar att många kvinnor inte känner sig sedda som individer och 

för sin sjukdom, vilket kan leda till livslidande enligt Erikssons teori. Eriksson (1994) 

beskriver livslidande som en erfarenhet av att inte bli betraktad eller uppmärksammad för den 

man är och detta kan frambringa känslor av förtvivlan och oro. Detta kan förklaras som en 

anledning till att litteraturöversiktens resultat visar att kvinnorna erfar känslor av att vilja 

dölja sina kroppar på grund av rädsla. Detta lidande kan förklaras med Erikssons (1994) teori 

om livslidande där lidandet orsakars av en förändring i livet. Förändringen påverkar 

individens livssituation och kan inverka förlamande. Kvinnor som drabbats av 

bröstcancerbehandling och de behandlingar som efterföljer inverkar på hela kvinnans liv och 

vardag. Enligt Wiklund (2009) blir individer varje dag påminda om lidandet som en del av 

verkligheten. Många gånger har lidandet en central plats i livet och det innebär en kamp för 

att övervinna svårigheter. “Att vara i lidandet” innefattar förmågan att leva vidare trots 

förluster eller motgångar i livet, samt att individen kan leva vidare trots att livet förändrats. I 

relation till litteraturöversiktens resultat kan bröstcancerdrabbade kvinnor förena sitt lidande 

med sitt vardagsliv och på så vis ge lidandet och livet en mening.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att lidande och ohälsa är förknippat med negativa 

erfarenheter, vilket även överensstämmer med litteraturöversiktens resultat som visar att 

kvinnors negativa kroppsbild i samband med bröstcancerbehandlingar medför fysiskt och 

psykiskt lidande för dessa kvinnor. Eriksson (1994) beskriver att lidandet i relation till smärta 

och frustration kan kopplas till sjukdomslidande. Lidande i form av psykisk, själslig och 

andlig karaktär är ofta sammanlänkat med känslor av förnedring och skam. I relation till 

sjukdomslidandet visar litteraturöversiktens resultat att kvinnor ansåg att de olika 

behandlingarna lämnade fysiska ärr. Kvinnorna uttryckte även en överväldigande känsla av 

att de inte kände igen sig själva efter bröstcancerbehandlingarna. Detta överensstämmer med 

Eriksson (1994) som beskriver att sjukdomslidande kan bygga upp en förändring i vardagen. 

Dock är denna påtvingade förändring inte naturlig för individen, vilket kan innebära att 

individen behöver tid för att förändringen ska kunna skapa en ny mening och ett nytt 

sammanhang. Förändringen som medfört lidande kan påverka en individs identitet och genom 

detta kan det förstås varför kvinnorna i resultatet upplever att de inte känner igen sig själva. 

Eriksson (1994) beskriver att individer oftast inte uppskattar sin hälsa förrän hon mött lidande 

och sjukdom. Lidandet kan på så vis skapa en mening till hälsa genom att visa olika 
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perspektiv på livet. Litteraturöversikten resultat stärks genom detta då resultatet visar att 

kvinnor erfar en negativ kroppsbild efter påbörjad bröstcancerbehandling samtidigt som de 

upplever en nyfikenhet att betrakta sig själv i spegeln och bli sedd av omgivningen. Detta 

överensstämmer även med tidigare forskning där Hsu et al. (2010) beskriver att kvinnor som 

genomgått någon form av bröstcancerbehandling upplever en längtan efter att bli sedd och 

bekräftad av omgivningen, på grund av den förändrade kroppsbilden. Hsu et al. (2010) skriver 

samtidigt att bröstcancerdrabbade kvinnor ofta kan uppleva sig kränkta av omgivningen på 

grund av den förändrade kroppsbilden. De kvinnor som fått stöd och vägledning efter 

påbörjad bröstcancerbehandling, har en bättre syn på sin kroppsbild jämfört med de kvinnor 

som inte fått stöd, vilket inte framkom i litteraturöversiktens resultat. Vi anser dock att 

sjukvårdspersonal spelar en avgörande roll för att minska den kroppsbildsproblematik, genom 

individanpassad vård och stöd, som föreligger hos kvinnor efter påbörjad 

bröstcancerbehandling.  Enligt Eriksson (1994) är det av stor betydelse att sjukvårdspersonal 

bekräftar individens identitet för att kunna ge individuell vård, stöd och vägledning. Även 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det som professionell sjukvårdspersonal är viktigt 

att vara närvarande i mötet med den lidande individen. Eriksson (1994) visar att individens 

lidande kan lindras genom att reducera kränkning av ens identitet samt ge individen det stöd 

som eventuellt behövs.  

 

7.3 Förslag till fortsatta studier 

Resultatet av den systematiska litteraturöversikten visade att många kvinnor erfor 

kroppsbildsproblematik under pågående bröstcancerbehandling men att det inte finns 

tillräckligt med forskning kring detta ämne. Vi anser att det krävs mer omfattade studier som 

berör kvinnors erfarenhet av sin kroppsbild vid pågående bröstcancerbehandling. Dessa 

studier skulle kunna genomföras med kvantitativa samt kvalitativa ansatser. Kvantitativ 

forskning bör genomföras för att undersöka hur många kvinnor som procentuellt erfar en 

förändrad kroppsbild efter en bröstcancerbehandling. Kvalitativ forskning bör genomföras för 

att uppmärksamma kvinnornas psykiska påfrestning under pågående bröstcancerbehandling. 

Forskning bör även utföras för att belysa vilka kroppsbildsförändringar kvinnor erfar i 

samband med bröstcancerbehandling, för på så vis kunna tillämpa individanpassad 

omvårdnad utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv.  
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8. Slutsats 

Utifrån litteraturöversiktens resultat kan kvinnors erfarenheter av kroppsbilden under 

pågående bröstcancerbehandling variera från individ till individ. Vissa kvinnor påverkas inte 

negativt av den förändrade kroppsbilden men utifrån litteraturöversiktens resultat kan 

slutsatsen dras att många kvinnor erfar en försämring i kroppsbilden. Förändringen kan 

innefatta att kvinnor erfar känslor av minskad kvinnlighet samt svårigheter att möta sitt 

förändrade utseende. Slutsatsen kan dras att en förändrad kroppsbild kan vara sammankopplat 

till lidande eftersom att denna förändring i livet kan komma att påverka individers identitet 

samt ge en erfarenhet av ett splittrat inre. För att minska problematiken kring kvinnors 

negativa erfarenheter kring kroppsbilden, är det av stor betydelse att sjukvårdspersonal ger 

dessa kvinnor individanpassad vård och stöd. Sjukvårdspersonal spelar en betydelsefull roll 

för att lindra kvinnors lidande. Genom att belysa kvinnors kroppsbild vid pågående 

bröstcancerbehandling kan en förändring gällande hur dessa kvinnor vårdas bidra till att 

Erikssons (1994) beskrivning av lidande i vården förhindras. Utifrån genomförd 

litteraturöversikt anser vi att resultatet kan bidra till en ökad förståelse och kunskap för 

kvinnors kroppsbild i samband med bröstcancer och efterföljande behandlingar i den 

praktiska verksamheten.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1, Sökschema Cinahl 
Datum Sökord (CINAHL) Antal 

träffar 
Lästa 

titlar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Använda 

artiklar (nr) 

140929 Breast Neoplasms 35 407 0 0 0 0 

140929 Life Experiences 10 384 0 0 0 0 

140929 Body Image 4 768 0 0 0 0 

140929 Women* 153 684 0 0 0 0 

140929 Breast Neoplasms AND Life Experiences 212 0 0 0 0 

140929 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image 
14 14 5 2 3, 5, 7 

140929 Breast Neoplsams AND Body Image 263 0 0 0 0 

140929 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image AND Women* 
0 0 0 0 0 

140929 Breast Neoplasms AND Body Image And Women* 170 0 0 0 0 

140929 Life Experiences AND Breast Neoplasms AND 

Women* 
143 0 0 0 0 

141009 Individual 60 639 0 0 0 0 

141009 Individual AND Breast Neoplasms AND Body Image 31 31 7 4 9 

141015 Mastectomy 3089 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Mastectomy 2 454 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Body Image AND 

Mastectomy 
113 0 0 0 0 

141015 Mastectomy  AND Body Image 159 0 0 0 0 

141015 Life Experiences AND Body Image AND Mastectomy 5 5 1 1 3 

141015 Women* AND Breast Neoplasms AND Body Image 

AND Mastectomy 
71 71 13 4 2,3,8 

141015 Breast Neoplasms AND Women* AND Mastectomy 818 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Expereinces AND 

Women* AND Mastectomy 
5 5 1 1 3 

141015 Breast Neoplasms AND LIfe Expereinces AND Body 
Image AND Women* AND Mastectomy 

2 2 1 1 3 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image AND Mastectomy 
4 4 1 1 3 

141015 Chemotherapy 12 779 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplsams AND Chemotherapy 3309 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Chemotherapy AND Body 

Image 
45 45 8 3 5  

141015 Chemptherapy AND Body Image 87 0 0 0 0 

141015 Life Expereinces AND Body Image AND 

Chemptherapy 
8 8 2 2 5  

141015 Breast Neoplasms AND Women* AND Chemotherapy 1 097 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND 

Women* AND Chemotherapy 
17 17 11 1 5 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 
Image AND Women* AND Chemotherapy 

3 3 1 1 5 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 
Image AND Chemotherapy 

6 6 1 1 5 

141015 Radiation 12 704 0 0 0 0 
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141015 Breast Neoplasms AND Radiation 407 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Radiation AND Body Image 2 2 0 0 0 

141015 Radiation AND Body Image 21 21 6 0 0 

141015 Life Experiences AND Body Image AND Radiation O 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Women* AND Radiation 98 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND 

Women* AND Radiation 
1 1 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 
Image AND Women* AND Radiation 

0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image AND Radiation 
0 0 0 0 0 

141015 Hormone Therapy 7 494 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Hormone Therapy 1 323 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Hormone Therapy AND Body 

Image 
4 4 2 0 0 

141015 Hormone Therapy AND Body Image 20 20 6 0 0 

141015 Life Experiences AND Body Image AND Hormone 

Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Women* AND Hormone 

Therapy 
633 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND 

Women* AND Hormone Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image AND Women* AND Hormone Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image AND Hormone Therapy 
0 0 0 0 0 
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10.2 Bilaga 2, Sökschema PsycINFO 
Datum Sökord (PsycINFO) Antal 

träffar 
Lästa 

titlar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Använda 

artiklar (nr) 

141006 Breast Neoplasms 7036 0 0 0 0 

141006 Life Experiences 19 155 0 0 0 0 

141006 Body Image 8 169 0 0 0 0 

141006 Human Females 71,178 0 0 0 0 

141006 Breast Neoplasms AND Life Experiences 140 0 0 0 0 

141006 Breast Neoplasms AND Body Image 131 0 0 0 0 

141006 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 
Image AND Human Females 

3 3 1 0 0 

141006 Breast Neoplasms AND Body Image AND Human 
Females 

56 56 11 5 2 

141006 Life Experiences AND Breast Neoplasms AND Human 
Females 

3 3 0 0 0 

141009 Individual  491 160 0 0 0 0 

141009 Individual AND Breast Neoplasms AND Body Image 11 11 4 3 9 

141015 Mastectomy 415 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Mastectomy 255 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Body Image AND Mastectomy 40 40 6 3 4 

141015 Mastectomy AND Body Image 58 58 8 2 0 

141015 Life Experiences AND Body Image AND Mastectomy 1 1 1 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Human Females AND 
Mastectomy 

83 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Human 
Females AND Mastectomy 

1 1 1 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experience AND Body 

Image AND Human Females AND Mastectomy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experience AND Body 

Image AND Mastectomy 
0 0 0 0 0 

141015 Chemotherapy 2066 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Chemotherapy 391 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Chemotherapy AND Body 
Image 

2 2 1 1 6 

141015 Chemotherapy AND Body Image 5 5 1 1 6 

141015 Life Experience AND Body Image AND Chemotherapy 0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Human Females AND 
Chemotherapy 

74 74 2 1 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Human 
Females AND Chemotherapy 

4 4 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image AND Human Females AND Chemotherapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image AND Chemotherapy 
0 0 0 0 0 

141015 Radiation Therapy 874 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Radiation Therapy 104 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Radiation Therapy AND Body 
Image 

2 2 0 0 0 
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141015 Radiation Therapy AND Body Image 2 2 0 0 0 

141015 Life Experiences AND Body Image AND Radiation 
Therapy 

0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Human Females AND 

Radiation Therapy 
20 20 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Human 

Females AND Radiation Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experience AND Body 

Image AND Human Females AND Radiation Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 

Image AND Radiation Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Hormone Therapy 1662 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Hormone Therapy 82 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Hormone Therapy AND Body 

Image 
0 0 0 0 0 

141015 Hormone Therapy AND Body Image 7 7 0 0 0 

141015 Life Experiences AND Body Image AND Hormone 

Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Human Females AND 
Hormone Therapy 

21 21 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Human 
Females AND Hormone Therapy 

0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 
Image AND Human Females AND Hormone Therapy 

0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Experiences AND Body 
Image AND Hormone Therapy 

0 0 0 0 0 
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10.3 Bilaga 3, Sökschema PubMed 
Datum Sökord (PUBMED) Antal 

träffar 
Lästa 

titlar 
Lästa 

abstrakt 
Lästa 

artiklar 
Använda 

artiklar (nr) 

140929 Breast Neoplasms 217 028 0 0 0 0 

140929 Life change events 19 181 0 0 0 0 

140929 Body Image 12 993 0 0 0 0 

140929 Women* 789 979 0 0 0 0 

140929 Breast Neoplasms AND Life Change Events 304 0 0 0 0 

140929 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 

Body Image 
12 12 6 5 1 

140929 Breast Neoplasms AND Body Image 513 0 0 0 0 

140929 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 
Body Image AND Women* 

9 9 6 1 5 

140929 Breast Neoplasms AND Body Image AND Women* 336 0 0 0 0 

140929 Life Change Events AND Breast Neoplasms AND 

Women* 
195 0 0 0 0 

141009 Individuality 10 416 0 0 0 0 

141009 Individuality AND Breast Neoplasms AND Body 
Image 

2 2 2 1 9 

141015 Mastectomy 23381 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Mastectomy 20131 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Body Image AND 
Mastectomy 

295 0 0 0 0 

141015 Mastectomy AND Body Image 389 0 0 0 0 

141015 Life Change Events AND Body Image AND 

Mastectomy 
7 7 7 4 1 

141015 Women* AND Breast Neoplasms AND Body Image 

AND Mastectomy 
188 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Women* AND Mastectomy 4787 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 
Women* AND Mastectomy 

22 22 5 5 1 

141015 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 
Body Image AND Women* AND Mastectomy 

5 5 5 5 1 

141015 Chemotherapy, Adjuvant 29 779 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Chemotherapy, Adjuvant 7851 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Body Image AND 
Chemotherapy, Adjuvant 

21 21 1 1 0 

141015 Chemotherapy, Adjuvant AND Body Image. 25 25 1 1 0 

141015 Life Change Events AND Body Image AND 

Chemotherapy, Adjuvant 
0 0 0 0 0 

141015 Women* AND Breast Neoplasms AND Body Image 

AND Chemotherapy, Adjuvant 
15 15 1 1 0 

141015 Breast Neoplasms AND Women* AND 

Chemotherapy, Adjuvant 
2702 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 

Women* AND Chemotherapy, Adjuvant 
4 4 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 

Body Image AND Women* AND Chemotherapy, 

Adjuvant 

0 0 0 0 0 

141015 Radiation 331290 0 0 0 0 
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141015 Breast Neoplasms AND Radiation 2988 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Body Image AND Radiation 1 1 1 0 0 

141015 Radiation AND Body image 20 20 1 1 0 

141015 Life Change Events AND Body Image AND Radiation 0 0 0 0 0 

141015 Women* AND Breast Neoplasms AND Body Image 

AND Radiation 
1 1 1 1 0 

141015 Breast Neoplasms AND Women* AND Radiation 469 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 
Women* AND Radiation 

0 0 0 0 0 

141015 Hormone Therapy 509608 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Hormone Therapy 17453 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Body Image AND Hormone 

Therapy 
11 11 2 1 2 

141015 Hormone Therapy AND Body Image 125 0 0 0 0 

141015 Life Change Events AND Body Image AND Hormone 

Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Women* AND Hormone 

Therapy 
6091 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 

Women* AND Hormone Therapy 
1 1 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 

Body Image AND Women* AND Hormone Therapy 
0 0 0 0 0 

141015 Breast Neoplasms AND Life Change Events AND 

Body Image AND Hormone Therapy 
0 0 0 0 0 
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10.4 Bilaga 4, Modifierad kvantitativ granskningsmall  

    

1. Är studiens syfte beskrivet?                             

 

2. Är frågeställningarna beskrivna?                                

      

3. Är designen lämplig utifrån syftet?                                                                        

      

4. Är inklusionskriterierna beskrivna?                                                        

 

5. Är exklusionkritierierna beskrivna?                  

 

6. Är urvalsmetod beskriven?                                                                                          

 

7. Var genomfördes undersökningen?                  

    

8. Beskrivs vilket antal deltagare som inkluderas i undersökningen?                       

      

9. Vilka mätmetoder användes?                                                                      

 

10. Är reliabiliteten beräknad?                             

      

11. Är validiteten diskuterad?                              

     

12. Beskrivs det hur stort bortfallet var?                                                                          

      

13. Fanns en bortfallsanalys?                                                                         

      

14. Är den statistiska analysen lämplig?                 

 

15. Beskrivs huvudresultatet för undersökningen?                    

          

16. Håller du med om slutsatserna?                            

      

17. Kan resultaten generaliseras till annan population?                                     

 

18. Har resultatet klinisk relevans?                                                             

        

 
För originalmall se Forsberg och Wengström (2013).  
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10.5 Bilaga 5, Artikelmatris 

 Författare, 

år 
Titel Land, 

Tidsskrift 
Syfte Metod, urval, 

datainsamling, analys 
Resultat Kvalitet 

1  Engel, J.,  
Kerr, J., 

Schlesinger-
Raab, A.,    
Sauer, H., & 
Hölzel, D. 

2004 

Quality of 

Life 

Following 
Breast- 

Conserving 
Therapy or 

Mastectomy: 

Results of a 
5-Year 

Prospective 

Study 

Tyskand,     
The Breast 

Journal 

Compare long-term 

quality of life 

between breast 
cancer patients 

treated by BCT or 
mastectomy in three 

age groups. 

Kvantitativ studie med 

icke-experimentell 

design. Konsekutivt 
urval med 990 

respondenter som 
genomgått en 

mastektomi eller 

bröstbevarande kirurgi. 
 Materialet samlades in 

med hjälp av 

frågeformulär och 
analyserades med 

analytisk statistik.  

Mastektomipatienter hade 

signifikant lägre resultat på 

kroppsuppfattning, roll och 
sexuell funktion. Deras liv 

var i mer oordning än 
patienterna som genomgått 

bröstbevarande kirurgi. 

Emotionalitet, socialt 
fungerande, ekonomiska 

och den framtida hälsan var 

orosmoment som var 
signifikant värre för de 

yngre patienterna. Det var 

ingen skillnad mellan 
åldersgrupperna gällande 

frågorna kring 

kroppsuppfattning och 
livsstil. Patienter äldre än 70 

år hade högre resultat 

gällande kroppsuppfattning 
och livsstil när de 

behandlades med 

bröstbevarande kirurgi. 

Artikeln ansågs vara 

av hög kvalité. 

Metod, urval, 
analysprocess 

beskrivs noggrannt 
och reliabilitet och 

validitet diskuteras. 

2  Fobair, P.,  
Stewart, L S., 
Chang, S., 

D`onofrio, 

C., Banks, J 
P., & Bloom, 

R J.  2006 

Body image 

and sexual 
problems in 

young 

women with 
breast cancer 

USA,  
Psycko- 
Oncology 

The purpose of this 

study was to 
determine the 

frequency of body 

image and sexual 
problems in the first 

months after 

treatment among 
women diagnosed 

with breast cancer at 

age 50 or younger. 

Icke experimentell 

kvantitativ studie. 
Ändamålsenligt urval 

med 549 respondenter 

som var diagnostiserade 
med bröstcancer. 

Materialet samlades från 

ett cancer register och 
genom intervjuer med 

respondenter. Materialet 

analyserades med hjälp 
av deskriptiv analys med 

chi-square och t-test. 

Kvinnors förändrade 

kroppsuppfattning och 
sexuella problem upplevs 

ofta under de första 

månaderna efter 
diagnostiserad bröstcancer. 

 Sexuell problematik 

upplevdes främst efter 
kirurgisk behandling.  

Artikeln bedöms 

vara av hög kvalité. 
Artikelns validitet 

samt reliablitet är 

väl beskrivet 
tillsammans med 

syfte, urval och 

datainsamling.  

3 Freysteinson, 

M W.,  
Deutsch, S 
A., Lewis, C., 
Sisk, A.,  
Wuest, L., & 
Cesario, K S. 

2012 

The 

experience of 

viewing 
oneself in the 

mirror after a 

mastectomy 

USA, 
Oncology 

Nursing 
Forum 

To describe the 

experience of 

viewing oneself in 
the mirror following 

a mastectomy. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

hermeneutisk design. 
Ändamålsenligt urval 

med 12 informanter som 

genomgått mastektomi 
med/utan rekonstruktion. 

Data samlades in genom 

en skala, frågeformulär 
och inspelade intervjuer. 

Datan transkriberades 

och analyserades sedan. 

Kvinnor som genomgått 

bröstcancerbehandling 

uppfattade delar av deras 
kroppar som vanställda, 

feta, skalliga, eller fula på 

något sätt när de betraktade 
sig själva i spegeln. Denna 

vanställdhet åtföljdes av 

många känslor; chock, 
överraskan, ovärdighet, 

avsmak, frustration, ilska, 

rädsla, smärta, sorg, lättnad 
och lycka. 

Artikeln bedöms 

vara av hög kvalité 

då urval, metod och 
analys är tydligt 

beskrivet. Vi anser 

att resultatet är 
trovärdigt och 

pålitligt. 
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4  Hopwood, 

P.,  
Lee, A.,  
Shenton, A., 

Baildam, A., 

Brain, A.,  
Lalloo, F.,  
Evans, G.,  & 

Howell, A. 
2000 

Clinical 

follow-up 

after bilateral 
risk reducing 

('prophylactic

') 
mastectomy: 

mental health 

and body 
image 

outcomes. 

United 

Kingdom, 

Psycho-
Oncology 

Present findings of 

post-operative 

mental health and 
body image 

concerns in a cohort 

of patients 
followed-up in a 

single centre, where 

pre-operative 
assessments and 

counselling is 

carried out within 
an established 

protocol. 

Kvantitativ studie med 

icke - experimentell 

design. Datainsamling 
genomfördes med 49 

respondenter 

diagnostiserade med 
bröstcancer med GHQ-

frågeformulär, BIS-skala 

samy Lerman´s cancer 
worry-skala. Materialet 

analyserades med 

analytisk statistik. 

21 procent av kvinnor 

rapporterade ingen negativ 

kroppsuppfattning efter 
genomförd operation. En 

minoritet av kvinnorna 

upplevde allvarliga 
psykiska problem eller 

problem gällande 

kroppsbilden, oftast i 
samband med kirurgiska 

komplikationer.  

Artikeln uppnådde 

en medelnivå för att 

urvalet inte beskrevs 
tydligt och det 

medföljde 

svårigheter med att 
generalisera 

resultatet till en 

annan population.  

5  Klaeson, K., 
Sandell, K., 

& Berterö, C 

M. 
2011 

To feel like 
an outsider: 

focus group 

discussions 
regarding the 

influence on 

sexuality 
caused by 

breast cancer 

treatment 

Sverige, 
European 

Journal of 

Cancer care 

Explore how 
middle-age women 

treated for a breast 

cancer experienced 
thier sexual identity 

connected to the 

community norms 
and values in the 

society as a whole. 

Kvalitativ latent 
innehållsanalys. Tre 

fokusgrupper med totalt 

12 kvinnor inkluderades 
i studien. Intervjuerna 

spelades in, all data 

transkriberades 
ordagrant och 

analyserades enligt 

innehållsanalys. 

Kvinnorna uttryckte en 
överväldigande känsla av att 

inte känna igen sig själva 

och inte veta vem de ska 
identifiera sig själva med.  
Kvinnorna kämpade med att 

anpassa sig till deras nya 
“kroppsskal” med de 

förändrade fysiska 

utseendet och med att leva 
med existensiella tankar 

som utgår ifrån deras 

cancersjukdom.  
 

Artikeln bedöms 
vara av hög kvalité 

då syfte, urval, 

metod och 
datainsamling är väl 

beskrivet och anses 

på så vis vara 
pålitlig.  

6 Kieren, K D., 
Nabholtz, J-
M., Makar, 

K., 

Cumming, E 
C., Lees, W 

A., 
Hundleby, 
M., Jenkins, 

H., Wentzel, 

C., Handan, 
M., & 

Cumming, C 

D. 1997 

Sexuality, 

body image 
and quality of 

life after high 

dose or 
conventional 

chemotherap

y for 
metastatic 

breast cancer. 

Canada, 
The 
Canadian 

Journal of 

Human 
Sexuality 

Examine health-

related quality of 
life, sexuality, and 

body image in 

women with 
metastatic breast 

cancer who had 

undergone either 
conventional or 

high-dose 

chemotherapy. 

Jämförande och 

beskrivande 
tvärsnittsstudie. 

En stor andel av kvinnorna 

hade problem med 
sexualitet, inkluderat rädsla 

av förlorad fysisk 

attraktivitet, rädsla för 
smärta, och förlorat sexuellt 

begär. 

Artikeln anses vara 

av medel kvalité. 
Artikeln bedömdes 

vara av medel 

kvalitet eftersom att 
urval, mängden 

bortfall och 

bortfallsanalys ej 
fanns med i arbetet. 

7  Krigel, S.,  
Myers, J.,  
Befort, C.,  
Krebill, H., & 

Klemp, J. 
2014 

`Cancer 

changes 

everything!´ 

Exploring the 

lives 
experiences 

of women 

with 
metastatic 

breast cancer 

USA, 

Internation

al Journal 

of 

Palliative 
Nursing 

To further explore 

the lived 

experiences of 

women with 

metastatic breast 
cancer (MBC), to 

inform the  
development of 
interventions to 

enhance 

survivorship care 
for women with 
advanced disease. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

kvalitativ studie med ett 

ändamålsenligt urval. 

Femton informanter med 
diagnostiserad MBC 

intervjuades. Materialet 

bearbetades med hjälp 
av fenomenologisk 

analys. Semi-

strukturerade intervjuer i 
fyra fokusgrupper 

användes.  

Vissa av kvinnorna 

besvärades mindre av 

förlusten av ett bröst än av 

förlusten av hår, eftersom 

håravfallet var mer synligt 
för andra. Informanterna 

ville inte bli definierade av 

deras cancer, men 
uppmärksammade att “du 

har blivit en annan person 

efter cancern”. Ett resultat 
av denna helhetsförändring i 

kroppsbilden var en ändring 

i prioriteter och att överväga 
varje dag som viktig. 
 

Artikeln tar inte upp 

metodologiska 

brister och bias samt 

överrensstämmelse 

vilket sänker 
artikelns 

trovärdighet. Trots 

detta anses artikeln 
vara av hög kvalité 

då artikelns syfte, 

urval samt 
datainsamlig är väl 

beskrivet.  
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8 Rosenberg, 

M S., 

Tamimi, M 
R.,  Gelber, 

S.,  
Ruddy, J K., 
Kereakoglow

, S., Borges, 

F V., Come, 
E S., 

Schapira, L., 

Winer, P E., 
& Partridge, 

H A. 2013 

Body image 

in recently 

diagnosed 
young 

women with 

early breast 
cancer. 

USA, 

Psycho-

Oncology 

To assess body 

image concerns 

among young 
women following a 

breast cancer 

diagnosis. 

Kvantitativ studie med 

icke-experimentell 

design. 
Bekvämlighetsurval med 

419 respondenter med 

nylig diagnostiserad 
bröstcancer. Materialet 

har samlats in genom 

prospektiv 
datainsamlings. Analys 

med t-test och analys av 

variation. 

Radikal kirurgi var 

associerat med mer problem 

gällande kroppsbilden, än 
mastektomi och mastektomi 

med 

rekonstruktion.Strålning, 
ångest, depression, trötthet, 

smärtsymtom från muskler 

och skelett, viktökning och 
viktminskning var alla 

associerade med oro 

gällande kroppsuppfattning.  

Artikeln bedömdes 

vara av medel 

kvalité för att urval 
och bortfallsanalys 

inte beskrivs tydligt 

vilket gör det svårt 
att generalisera 

resultatet till en 

annan population. 
Reliabilitet och 

validitet diskuteras 

och detta höjer 
kvaliteten på 

artikeln..  
 

9 Zimmermann
, T., Scott, L 

J., & 

Heinrichs, N. 
2010 

Individual 
and dyadic 

predictors of 

body image 
in women 

with breast 

cancer 

Tyskland, 
Psycho- 

Oncology 

To explore the 
individual and 

dyadic predictors of 

body image in 
women with breast 

cancer 

Kvantitativ studie med 
icke experimentell 

design. Ändamålsenligt 

urval med 98 par där 
kvinnan var 

diagnostiderad med 

bröstcancer. 
Datainsamling skedde 

med SIS-skala, HADS-

skala samt QMI-skala 
ocg analyserades med 

deskriptiv analys. 
 

Äldre kvinnor var mindre 
nöjda med  självupplevda 

aspekter av deras 

kroppsbild än yngre 
kvinnor. Sämre kroppsbild 

hos äldre kvinnor. Typen 

av kirurgimetoden 
förutsäger inte 

kroppsbilden. 

Artikeln bedömdes 
vara av medel 

kvalité. Artikelns 

syfte, urval samt 
mätintrument är 

väl beskrivet och 

artikelns 
mätinstrument 

anses vara av hög 

validitet samt hög 
reliabilitet. 

 


