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Kvinnors upplevelse av en förändrad identitet vid 

bröstcancer och dess behandling  

 

Abstrakt  

Bakgrund: Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen. Att genomgå 

bröstcancer och dess behandling påverkar kvinnan på många sätt. De går igenom 

utseendemässiga, sociala, intima och fertila förändringar. Syfte: Att beskriva 

kvinnors upplevelse av förändrad identitet vid bröstcancer och dess behandling. 

Metod: En litteraturbaserad studie där tolv kvalitativa artiklar analyserats med 

inspiration av manifest innehållsanalys. Databassökning genomfördes i Cinahl, 

PubMed och PsykINFO. Resultat: Bröstcancer och dess behandling är en utmaning 

för den kroppsliga integriteten och kan ses som ett hot mot kvinnligheten. Tre 

huvudkategorier identifierades: en existentiell identitetskris, förlust av tidigare 

identitet och att möta andra med sin förändrade identitet. Diskussion: I 

diskussionen diskuteras hur behandlingen och biverkningar påverkar kvinnan, hur 

den förändrade kroppen hotar kvinnligheten och könsrollen. Hur samhällets 

stereotypa bild om vad kvinnligt är och hur den påverkar kvinnorna att hantera 

förluster. Det diskuteras även hur sjuksköterskan bör bemöta dessa kvinnor. 

Konklusion: Att få diagnosen bröstcancer väcker starka känslor hos de drabbade 

och kommer att påverka kvinnorna och deras liv under lång tid och på många plan. 

Mer forskning skulle behöva göras inom området på hur vi kan hjälpa dessa patienter 

att hantera förändringarna som sjukdomen och behandlingen medför.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, bröstcancerbehandling, kvinna, identitet och upplevelser  

 

 

 

 

 



   

 
 

Women’s experience of a changed identity when facing 

breast cancer and its treatment 

 

Abstract  

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women. To 

suffer through breast cancer and the treatment of it is affecting woman in many ways. 

Aim: To describe women’s experience of a changed identity when facing breast 

cancer and its treatment. Method: A literature-based study composed by twelve 

qualitative articles analyzed with manifest content analysis. Database searching via 

Cinahl, PubMed and PsykINFO. Results: Breast cancer and its treatment is a 

challenge for the physical integrity and can be seen as a threat to femininity. Three 

main categories were identified: an existential identity crisis, the loss of former 

identity and the meeting of others with altered identity. Discussion: Brought up is 

how the treatment and side-effects affect women. How the changing body threatens 

femininity and gender role is also discussed. Society’s stereotypical images of what is 

feminine make it difficult for women to lose hair or a breast. Conclusion: To be 

diagnosed with breast cancer brings up many emotions and will affect women for a 

long time. More research in the area could help these patients to cope with the 

changes that the cancer and its treatment involves.  

 

Keywords: Breast cancer, breast cancer treatment, women, identity and experience.  
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Bakgrund   

Enligt folkhälsorapporten är cancer idag den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i 

åldern 45-64 år. Det uppskattas att cirka var tredje person kommer att drabbas av 

cancer någon gång under livet och risken är att en av nio kvinnor innan 75 års ålder 

kommer att drabbas av bröstcancer. Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste 

cancerformen. Idag är det i betydande utsträckning fler som insjuknar i cancer än 

som dör av sjukdomen. Under perioden 2010-2012 drabbades i genomsnitt 8303 

kvinnor per år i Sverige av bröstcancer (Folkhälsomyndigheten, 2014, 26-42).  

 

Bröstcancer är en tumörsjukdom i bröstkörteln (Ingvar, 2012, 257). Orsaken till 

varför man drabbas av bröstcancer är ännu oklar men vissa gånger kan 

genförändringar påvisas. Det finns faktorer som ökar risken för denna typ av cancer, 

bland annat kvinnligt kön, stigande ålder, tidig menstruation, sen menopaus, sen 

eller ingen graviditet, miljö, stort alkoholintag och övervikt. När cancern upptäcks är 

det första symtomet oftast en knöl i bröstet eller armhålan. Kvinnan kan också ha 

symtom som svårläkta sår på bröstet, indragning av hud på bröst eller bröstvårta och 

förändring i bröstets form. En bröstcancerdiagnos kan ställas genom mammografi. 

Idag finns det riktlinjer för diagnostisering av bröstcancer, så kallad 

trippeldiagnostik. Trippeldiagnostik innefattar en klinisk undersökning, bilddiagnos 

och cellprovtagning. På senare år har även magnetkameraundersökning använts som 

komplement till trippeldiagnostiken (Myklebust-Sørensen & Almås, 2011, 440-444; 

Ingvar, 2012, 254-257).  

 

Att få cancerdiagnosen 

Cancerdiagnosen kan uppfattas som ett dödshot som väcker rädsla, ilska, skuld och 

skrämmande tankar på framtiden hos patienterna (Hulter, 2014, 591). I en studie där 

syftet var att beskriva tio kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer framkom 

det att bröstcancerdiagnosen triggade igång starka emotionella reaktioner hos 

kvinnorna och det tolkades som att kvinnorna hamnade i en traumatisk kris. 

Diagnosen upplevdes orsaka en akut emotionell obalans och påverkade kvinnornas 

förmåga att hantera vardagen. Dessa känslomässiga reaktioner förändrades både i
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karaktär och intensitet allt eftersom att tiden gick. Den första reaktionen vid beskedet 

om att kvinnorna hade bröstcancer var chock (Landmark & Wahl, 2002). I en annan 

studie där syftet var att undersöka hur kvinnor som nyligen fått en 

bröstcancerdiagnos upplevde sina behov i vårdsammanhang beskrev kvinnorna en 

rad olika känslomässiga reaktioner. Kvinnorna hade svårt att tro att det hade hänt 

dem, någon kollapsade totalt och de kände sig ensamma i sjukdomen. Tankar på 

framtiden och rädslan för att dö uppkom direkt (Landmark et al., 2008). Det finns 

olika sätt att hantera sjukdomen på och i en studie av Drageset et al. (2010) 

undersöktes vilka hanteringsstrategier som kvinnor använde sig av efter en 

bröstcancerdiagnos. Vissa tog till sig sjukdomen steg för steg, vissa sköt ifrån sig 

problemet och låtsades som om inget hade hänt. Andra började ta vara på livet 

medan en del förberedde sig för det värsta. En del hade trots den svåra sjukdomen ett 

positivt tänkande. Det vanligaste sättet att hantera diagnosen på var att ta sjukdomen 

som den kommer, steg för steg, och att ignorera problem som kunde uppstå senare.  

 

När människor befinner sig i chock kan de ha svårt att kommunicera. Därför kan det 

vara viktigt att ha närstående som kan bidra med stöd, tröst och värme (Hedefalk, 

2015). I en studie av Coyne et al. (2012) där familjens roll studerades under 

sjukdomsförloppet ur kvinnans och familjens perspektiv fann de att 

familjemedlemmarna gav styrka och en bra upplevelse av sjukdomsförloppet för 

patienten. God kommunikation mellan familjemedlemmarna, flexibilitet och 

åtagande prioriterades högt. Det uppskattades att bara finnas där som känslomässigt 

stöd, men även som praktiskt stöd som till exempel att hjälpa till att komma ihåg 

detaljer under läkarbesök och ställa frågor om behandlingen. Att vara familjemedlem 

innebär att växla mellan att stötta och att själv bli stöttad. Familjemedlemmarna 

stöttar varandra och får även mycket stöd av den drabbade kvinnan som förutom att 

oroa sig över sig själv och sjukdomen även oroar sig för sin familj och hur de klarar 

sig genom denna process.  

 

Behandling  

Efter en bröstcancerdiagnos får kvinnorna genomgå kirurgi som är den kurativa 

behandlingen vid bröstcancer. Kirurgin används antingen som enda behandling eller 
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i kombination med läkemedel eller strålning. Beroende på hur långt sjukdomen är 

gången kan bröstbevarande kirurgi. Vid större tumörer får kvinnor genomgå en 

mastektomi, då tas hela deras bröst bort. Om cancern i bröstet metastaseras drabbas 

lymfkörtlarna i armhålan först, vid kirurgin opereras då dessa bort. Vid bröstcancer 

behandlas kvinnorna ofta med läkemedel, cytostatika eller hormoner som 

komplement till den kirurgiska behandlingen (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Cytostatika är cellhämmande och skadar bröstcancerceller när de delar sig. 

Cytostatikan angriper dock även friska celler som delar sig snabbt, dessa finns främst 

i benmärg, hårceller, huden, slemhinnor och könskörtlarna, i kvinnornas fall 

äggstockarna (Bruun-Lorentsen & Karina-Grov, 2011, 403; Hedefalk, 2014). 

Strålbehandling har en liknande effekt på bröstcancercellerna som cytostatikan men 

skadar endast celler i det området som bestrålas (Bruun-Lorentsen & Karina-Grov, 

2011, 404). Bröstcancertumören är ofta beroende av kvinnans könshormon östrogen 

för att kunna växa. I detta fall kan läkemedel som blockerar östrogenets effekt, 

antihormoner, ges för att hämma tumörens tillväxt. Biverkningarna vid denna typ av 

behandling drabbar framförallt kvinnor under 60 år som kan få klimakteriebesvär 

och sköra slemhinnor i underlivet (Nystrand, 2014). 

 

Kroppsuppfattning och identitet i samband med sjukdomen  

I en studie där de ville ta reda på vanliga erfarenheter som kvinnor upplever efter en 

bröstcancerdiagnos beskriver kvinnorna att diagnosen och behandlingen suddar ut 

den de var innan på grund av psykiska och emotionella förändringar. Kirurgin och 

behandlingen förändrar inte bara kvinnornas syn på sin kropp utan även på dem 

själva som person och som kvinna (Boehmke & Dickerson, 2006).  

 

Många patienter som behandlas med cytostatika får torra slemhinnor och nedsatt 

fertilitet. Många blir osäkra på sig själva och sin kropp och kan därför undvika att 

återuppta sitt intima samliv efter cancern (Bruun-Lorentsen & Karina-Grov, 2011, 

424). Sexuella problem borde ses som extra relevant vid behandling av bröstcancer 
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eftersom de vanligaste behandlingarna som kirurgi, cytostatika, strålning och 

hormonterapi har en påverkan på sexualiteten (Lavin & Hyde, 2006). 

 

I en studie av Koszalinski och Williams (2012), där syftet var att analysera förändrad 

kroppsbild till följd av cytostatikarelaterat håravfall, framkommer det att många 

kvinnor tycker att hårförlusten är en större uppoffring än bröstförlusten. Många 

kände sig förberedd på att förlora ett bröst men inte på att tappa håret. Det framgår 

att många upplever depression och dåligt självförtroende vid en cancerdiagnos till 

följd av cytostatikans biverkningar. Studien kom fram till att identiteten är det första 

som ifrågasätts, ”vem är jag?”, kvinnan ser bilden i spegeln som någon annan och det 

tar ofta lång tid innan hon kopplar ihop det nya utseendet till sig själv.  

 

Problemformulering 

När kvinnor genomgår behandling av bröstcancer påverkas deras psykosociala 

funktioner, identitet, humör, självkänsla, sexualitet och livskvalitet (Helms et al., 

2008). Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om likheter och 

variationer i kvinnors hanteringsstrategier i samband med diagnos och behandling 

vid bröstcancer och att stötta kvinnorna i att hantera de känslor som uppstår i 

samband med sjukdomen (Drageset et al., 2010).  

 

I Myra Levines omvårdnadsteori är det av grundläggande betydelse att som 

sjuksköterska acceptera att varje enskild patient reagerar på sjukdom och ohälsa på 

olika sätt. I omvårdnadsteorin betonas interaktionen och relationen mellan 

sjuksköterska och patient och utgår från fyra bevarandeprinciper; bevarandet av 

energi, den strukturella integriteten, den personliga integriteten och den sociala 

integriteten. Teorin bygger på viktiga delar i sjuksköterskans arbete och 

omvårdnaden. Levines teori visar på att kroppen, tankar, känslor och själ inte är 

separerade utan följs samman. Identiteten och självrespekten är grunden för den 

personliga integriteten och när en människa drabbas av sjukdom hotas dessa. 

Sjuksköterskan har enligt Levine ansvar för att bevara kvinnans personliga integritet 

under sjukdomen. För att på bästa sätt kunna göra det krävs det att sjuksköterskan 



   

5 
 

har god kunskap om sjukdomen och kan anpassa omvårdnaden till den enskilda 

individen (Levine, 1967). Bristande kunskap kan leda till att sjuksköterskor undviker 

områden som de känner att de har okunskap kring. En studie där de undersöktes vad 

sjuksköterskor hade för uppfattningar och erfarenheter om att prata om sexualiteten 

hos kvinnor som genomgick behandling för bröstcancer visade att sjuksköterskor 

prioriterar området sexualitet lågt eller att de undvek att ta upp ämnet. Anledning till 

att de inte tog upp ämnet var brist i erfarenhet och utbildning, men även brist på tid 

och rädsla över att göra fel (Lavin & Hyde, 2006). 

 

Genom att ta reda på hur kvinnor som drabbas av bröstcancer och genomgår 

behandling upplever en förändrad identitet vill vi öka kunskapen och skapa en större 

förståelse för kvinnornas upplevelser. Detta skulle kunna leda till ökad kunskap hos 

sjuksköterskor och vårdpersonal om hur de tidigare kan bemöta, stötta och hjälpa 

kvinnorna att hantera sjukdomen och upplevelser. 

  

Syfte 

Syfte är att beskriva kvinnors upplevelser av en förändrad identitet vid bröstcancer 

och dess behandling. 

 

Metod  

För att svara på syftet gjordes en litteraturstudie. Litteraturstudien bygger på tolv 

kvalitativa artiklar. I en del artiklar vi använt oss av har syftet inte direkt svarat mot 

litteraturstudiens syfte, förändrad identitet, utan beskriver erfarenheter av 

bröstcancer. Vi har i dessa artiklar endast valt ut de delar i resultatet som är relevanta 

mot vårt syfte. Alla artiklar finns redovisade i en matris som redogör artikelns titel, 

författare, syfte, metod och det övergripande resultatet av artiklarna (bilaga 1, tabell 

2).  
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Definitioner  

Definitionen av identitet är medvetenhet om sin personlighet och sig själv som en 

unik individ som har formats av olika erfarenheter genom livet (Ottosson, 2015). 

 

Definitionen av sexualitet är enligt WHO; ”Sexualitet är en integrerad del av varje 

människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett 

grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra 

livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida 

vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa 

kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den 

finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den 

uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. 

Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår 

psykiska och fysiska hälsa” (Dahlöf, 2015).  

 

Sökmetoder  

Databaserna Cinahl, PubMed och psykINFO har använts. Sökorden som användes 

var breast cancer, experience, treatment, apperance, body image, identity, self-

image, sexuallity, self identity, cooping, side effects, recovery, nursing, quality of 

life, body och surgery. Enligt Friberg (2012, 85) ska sökningarna redovisas i en 

urvalstabell som läggs som en bilaga i arbetet. Detta arbetes urvalstabell presenteras i 

bilaga 2.  

 

Urval  

Endast kvalitativa studier ur ett patientperspektiv har används som underlag för 

uppsatsen eftersom att det är upplevelsen av förändrad identitet vid 

bröstcancerbehandling som har eftersökts. Kvalitativa studier bygger på att ta del av 

personers upplevelser och erfarenheter inom ett område (Henricson & Billhult, 2012, 

130). Artiklarna som har valts ut har ingen begränsning gällande var forskningen är 
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utförd. Vid artikelsökning i PubMed och Cinahl användes begränsningarna peer 

rewieved och nursing journals.  

 

Artikelsökningen begränsades till artiklar skrivna på engelska eftersom det var 

relevant att begränsa till språk vi behärskar. Det söktes endast på artiklar i spannet 

2005-2015 för begränsa sökningen till den senaste forskningen (jmf. Kristensson, 

2014, 161-162). 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011, 112) måste definitioner av den population som 

valts tydligt ställas upp. Vi har valt att inkludera artiklar där kvinnor som deltar är 

över arton år och som drabbats av bröstcancer och genomgår eller har genomgått 

behandling för detta. Artiklar från någon annans perspektiv än patientens, till 

exempel sjuksköterskans, exkluderades.  

 

Artiklarna har kvalitetsbedömts för att säkerställa att de håller en god kvalitet enligt 

Olsson och Sörensens (2011, 285) modell för kvalitetsbedömning. Modellen 

presenteras i bilaga 3 och kvalitetsbedömningen presenteras i bilaga 1. 

 

Analys  

I studien studerades artiklarnas resultat med inspiration av manifest innehållsanalys. 

Manifest innehållsanalys är en metod där vad som står i texten anges och en analys 

på innehållet i artiklarna görs (Danielson, 2012, 336). Vid analysen lästes studiernas 

resultat igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om vad studierna handlade 

om. Sedan identifierades kategorier från artiklarnas resultatdel. I nästa steg 

översattes studiernas resultat till svenska och de delar av artikeln som svarade på 

syftet sammanfattades. Kategorier jämfördes, de som hade likheter fördes samman 

och nya kategorier bildades. Syftet fanns hela tiden med i processen när de olika 

kategorierna bildades för att inte hamna på sidospår. Kategoriseringen bearbetades 

omsorgsfullt tills vi kom fram till den bästa resultatbeskrivningen.  
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Forskningsetik 

De artiklar som ingår i studien ska enligt Wallengren och Henricson (2012, 492-493) 

vara vetenskapligt granskade och ha etiskt tillstånd. För att uppnå detta undersöktes 

om artiklarna hade tillstånd från etisk kommitté eller om det förekommit andra 

etiska överväganden. Saknades etiskt tillstånd gjordes vidare undersökning om 

tidskriften godkände publicering av artiklar utan någon form av etisk hänsyn. Fanns 

inget tillstånd uteslöts dessa artiklar från studiens resultat.  

 

När artiklarna valdes ut var det viktigt att täcka alla olika resultat som fanns inom 

området (jmf. Kjellström, 2012, 87). Vi har strävat efter att inte vinkla resultatet och 

att hålla presentationen och urvalet så neutralt som möjligt.  

 

Resultat  

Resultatet beskriver kvinnors upplevelse av en förändrad identitet vid bröstcancer 

och dess behandling. Resultatet bygger på tolv vetenskapliga artiklar som har 

resulterat i kategorier som redovisas nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av huvud- och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

En existentiell identitetskris Att uppleva sig själv och sin kropp 

annorlunda 

Att anpassa sig till den nya kroppen 

Förlust av tidigare identitet Ett förändrat utseende 

Att åldras i förtid 

Att känna sig mindre attraktiv 

Att möta andra med sin förändrade 

identitet 

Att anpassa sig i mötet med omvärlden  

Att vara mamma och samtidigt ha cancer  

Förändrad roll på jobbet 

 

En existentiell identitetskris 

Ett förändrat kroppsutseende som följd av bröstcancer och dess behandling leder för 

många kvinnor till en förändring i identiteten och självkänslan. Det förändrade 

utseendet leder många gånger till existentiella frågor hos kvinnorna och de kan känna 
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att de tappar kontrollen över deras kropp. Med tiden känner dock kvinnorna att det 

har blivit starkare som individer och många omvärderar vad som är viktigt för dem. 

 

Att uppleva sig själv och sin kropp annorlunda 

Bröstcancer och dess behandling är en utmaning för den kroppsliga integriteten och 

kan ses som ett hot mot kvinnligheten (Piot-Ziegler et al., 2010). Ett förändrat 

kroppsutseende resulterar för många i en rubbning av identiteten och självkänslan 

(McCann et al., 2010). Kvinnorna upplever sig själva och kroppen annorlunda och 

sjukdomen sätter dem i en sits där de tvingas bli medvetna om sin kropp och sig 

själva. De kvinnor som hade tagit hand om sina kroppar innan de drabbades av 

cancern upplever orättvisa och bitterhet, att deras kroppar har svikit dem. De kvinnor 

som inte hade tagit hand om sina kroppar och sin fysik fick skuldkänslor eller ångest. 

Detta ledde till att kvinnorna omidentifierade sig själva och sina kroppar (Piot-Ziegler 

et al., 2010). Kvinnorna beskriver olika frågor som uppkommer i samband med 

cancersjukdomen, som, ”varför händer detta mig?” och ”varför har jag fått dessa 

begränsningar?” Kvinnor upplever att deras liv är i fara. Bröstcancern stänger många 

dörrar till omvärlden och hela deras existens, vilket gör att de känner sig märkliga till 

mods. Förlusten av kontrollen över kroppen får kvinnorna att känna sig fångna i sina 

egna kroppar, deras kropp blir ett hinder för dem. Att drabbas av bröstcancer kan 

innebära en känsla av hjälplöshet och att vara beroende av andra och det leder till en 

känsla av ofrihet (Lindwall & Bergbom, 2009).  

 

Kvinnor kan uppleva en rädsla inför hur en bröstförlust kan komma att skada deras 

kvinnlighet och identitet. En bröstförlust kan framkalla existentiella tankar, tankar 

om kroppens integritet och hur kvinnokroppen kan komma att påverkas av 

operationen (Piot-Ziegler et al., 2010). I en studie av McKean et al. (2013) 

framkommer det att förlusten av ett bröst upplevs som en förlust av femininitet och 

identitet som kvinna. En bröstförlust kan upplevas som en traumatisk händelse och 

kan orsaka en identitetskris hos kvinnorna (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna 

känner sig efter en mastektomi osäkra på sig själva och kan drabbas av stark ångest 

(McKean et al., 2013). 
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Kvinnor beskriver att de blir överväldigade när de ska hantera vardagen samtidigt 

som de måste hantera cancern och behandlingen och för många påverkar detta deras 

välmående. De vill inte sluta med vardagssysslorna som de alltid gjort på grund av 

rädslan att förlora sig själva och vem de är (Elmir et al., 2010). Även rädslan att 

förlora sin identitet som mamma gör att de vill upprätthålla normalitet i vardagen 

och fortsätter som innan trots den tuffa behandlingen (Fisher & O’Connor., 2012). 

 

Att anpassa sig till den nya kroppen 

Vid bröstcancerbehandling sker det många förändringar i en kvinnans identitet som 

hon måste konfrontera. Det kan vara en sorg att kroppen inte kommer vara som 

innan (Klaeson & Berterö, 2008; Lindwall & Bergbom, 2009). Kvinnor som 

genomgår bröstcancerbehandling kan ha svårt att känna igen sig själva och det kan ta 

tid att anpassa sig till den nya kroppen (Klaeson et al, 2011; Klaeson & Berterö, 

2008). Med tiden gör kvinnorna sig bekanta med de nya känslorna och den nya 

definitionen av dem själva växer (Klaeson et al., 2011). Efter cancern och 

behandlingen beskriver kvinnorna att de blir starkare som individer och deras 

förmåga att finna styrka i sig själva utvecklas (Elmir et al., 2010). Kvinnorna berättar 

att de efter cancern inte är samma person som de var innan, det sker en förändring i 

deras självbild (Fisher & O'Connor, 2012). Efter cancern omprioriterar och 

omvärderar kvinnorna vad som är viktigt för dem i livet (Klaeson et al., 2011; Piot-

Ziegler et al., 2010; Fisher and O'Connor, 2012). Kvinnorna inser att de måste 

förändra sitt sätt att se på sig själva (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Förlust av tidigare identitet 

En bröstförlust sätter kvinnors självbild på prov och många kvinnor kan ha svårt att 

se sin förändrade kropp utan att bli äcklade av sig själva. Cytostatikabehandlingen 

orsakar många biverkningar och kvinnorna är oroliga över hur det ska påverka deras 

utseende och sexuella relationer.  
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Ett förändrat utseende 

För kvinnor som drabbas av bröstcancer påverkas flera livsområden och ett av dem är 

det förändrade utseendet och detta har tydliga konsekvenser på kvinnans identitet 

(McCann et al., 2010). Kvinnorna möts vid behandlingen av en förändrad kropp med 

ärr, bröstförlust, hårförlust och andra biverkningar som påverkar utseendet och 

identiteten (Klaeson et al, 2011; Klaeson & Berterö, 2008; McKean et al., 2013). Att 

ha förlorat ett bröst är ett tydligt bevis på att de är sjuka beskriver kvinnorna. Detta 

sätter kvinnornas självbild på prov (McKean et al., 2013). Att se ärret och en eventuell 

protes beskrivs som en ständig påminnelse för kvinnorna vad de varit med om 

(McKean et al., 2013; Lindwall & Bergbom, 2009). Att förlora ett bröst kan leda till 

olika upplevelser och känslor. Det kan vara en känsla av stympning, tomhet, asymetri 

och obalans i kroppen, upplevelsen av att känna sig handikappad och att känna sig 

främmande i sin egen kropp (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna berättar hur de 

inte kan titta på sig själva i spegeln utan att bli äcklade av sin kropp efter att ha 

förlorat ett bröst (McKean et al., 2013). 

 

Den kvinnliga identiteten utmanas ytterligare när kvinnorna tappar sitt hår till följd 

av cytostatikabehandling (McKean et al., 2013). Kvinnorna förknippar hårförlusten 

som ett tydligt tecken på att de har cancer (McCann et al., 2010; Frith et al., 2007). 

Vissa kvinnor upplever hårförlusten som den jobbigaste upplevelsen under 

bröstcancerbehandlingen (Fisher & O’connor, 2012; McCann et al., 2010; Frith et al., 

2007). Att tappa håret kan leda till att kvinnorna känner sig fula, oattraktiva och inte 

som sig själva längre. Kvinnor beskriver att håret identifierar vem de är som kvinna 

och något som skiljer dem från andra (Frith et al., 2007). I en studie av Klaeson et al., 

(2011) beskriver några kvinnor att den jobbigaste förlusten är förlusten av 

ögonfransar och ögonbryn. Kvinnor kan uppleva att hårförlust har en större effekt på 

identiteten och självkänslan än vad bröstförlusten har på grund av att det är mer 

synligt och svårt att dölja (McCann et al., 2010; Klaeson et al., 2011). 

 

Att åldras i förtid 

En annan anledning till att de känner sig annorlunda och att identiteten förändras 

beror på deras förändrade kroppsbild efter menopaus, kroppen signalerar ålderdom 

och sjukdom till följd av cytostatikabehandlingen (Klaeson et al., 2011). Kvinnorna 
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upplever att de tappar sin ungdomlighet, fertilitet och energi (Klaeson & Berterö, 

2008). För många kvinnor kommer menopausen väldigt oväntat in i deras liv som en 

följd av cytostatikabehandlingen. Det är inte något som kvinnorna förväntat sig ska 

ske inom den närmsta framtiden, det gällde inte bara de yngre kvinnorna utan även 

de äldre blir överraskade av menopausen (Anderson et al., 2011). Det framkommer 

att yngre kvinnor som kommer in i menopaus på grund av cytostatikabehandlingen 

har svårt att veta vem de ska identifiera sig med. De vet inte om de ska identifiera sig 

med de kvinnor som har samma menopaussymtom som de har eller om de ska 

identifiera sig med de kvinnor som är i samma ålder som dem. De känner att de inte 

riktigt passar in någonstans (Klaeson et al., 2011). Många känner igen sig i sina 

mammor och identifierar sig med dem (Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al, 

2011). Menopausen skapar en osäkerhet hos de yngre kvinnorna gällande framtiden 

om familjebildning och förlust av framtidsplaner (Anderson et al., 2011). Det är inte 

lätt och de känner sig ofta ensamma i sin situation (Klaeson et al, 2011; Klaeson & 

Berterö, 2008; Anderson et al., 2011). Det finns dock undantag där kvinnor som 

kommer in i menopausen till följd av bröstcancerbehandlingen ser det som något 

positivt då de tidigare haft en mer smärtsam menstruationsperiod med värre symtom 

än de som uppkom vid menopaus (Anderson et al., 2011). 

 

Att känna sig mindre attraktiv 

Kvinnor som genomgår cytostatikabehandling och kommer in i menopausen som en 

följd av behandlingen beskriver att de känner sig mindre attraktiva och att de förlorar 

sin kvinnlighet (Klaeson & Berterö, 2008). Kvinnorna beskriver många olika symtom 

som behandlingen och menopausen medför, bland annat värmevallningar, nattliga 

svettningar, sömnsvårigheter och viktuppgång. Kvinnorna upplever dessa symtom 

som mycket pinsamma (Anderson et al., 2011). Symtomen som uppstår i samband 

med behandlingen och menopausen påverkar kvinnans känsla av att känna sig 

feminin. De känner sig ofräscha och har svårt att behålla sin kvinnlighet och de 

uttrycker en besvikelse över att inte längre kunna känna sig sexiga i vanliga kläder 

och det förvärras när många går upp i vikt som en följd av behandlingen (Klaeson et 

al., 2011). Att inte känna sig bekväm med sig själv och sin kropp och dessutom ha 

klimakteriebesvär kan påverka kvinnan att delta i sexuella aktiviteter (Anderson et 

al., 2011).  
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En annan biverkning av cytostatikabehandlingen är torra och sköra slemhinnor 

kvinnor beskriver att de var rädda för vad behandlingen gjorde med deras intima liv 

och deras sexuella identitet (Piot-Ziegler et al., 2010; Anderson et al., 2011). En av de 

mest oroväckande följderna av cytostatikabehandlingen kan för kvinnorna vara att 

inte kunna ha sex. Detta på grund av den smärta som kan uppstå vid samlag relaterat 

till biverkningarna av behandlingen (Anderson et al., 2011). En del kvinnor som lever 

i förhållande känner att de inte längre lever upp till sin plikt som kvinna (Klaeson et 

al., 2011). Att inte spontant kunna delta i sexuella aktiviteter längre gör att 

kvinnornas livskvalitet och kvinnlighet påverkas (Anderson et al., 2011; Klaeson et 

al., 2011).  

 

En bröstförlust är något som kan få kvinnan att känna sig oattraktiv och de fruktar att 

om de inte genomgår en bröstrekonstruktion kommer det leda till att sexuella 

relationer påverkas (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna är oroliga över hur en 

sexuell partner skulle hantera en bröstförlust. Kvinnor som inte har någon partner 

upplever efter bröstförlusten att det är jobbigt att träffa en ny partner (Elmir et al., 

2010) och många tror att deras chans att hitta någon att dela livet med är över (Piot-

Ziegler et al., 2010). I en studie som beskriver hur kvinnor upplever sin sexuella 

identitet efter bröstcancerbehandlingen beskriver de att de med tiden lär sig att 

respektera sitt nya jag. De blir de mer avslappnande och deras relationer till andra 

blir mycket djupare och rikare (Klaeson et al., 2011). 

 

Att möta andra med sin förändrade identitet  

Många kvinnor är rädda för hur andra kommer att reagera på deras förändrade kropp 

efter bröstcancerbehandlingen. Kvinnorna ägnar mycket tid åt att dölja 

förändringarna och för att skapa bättre självförtroende. Den förändrade kroppen gör 

att kvinnorna har svårt att känna sig bekväma i situationer eller på platser där de 

tvingas att exponera sig själva. Kvinnorna har delade meningar om de vill genomgå 

en bröstrekonstruktion eller inte och även om hur det skulle påverka dem. Att blir 

sjuk skapar även svårigheter för kvinnorna att behålla sin roll på jobbet och som 

mamma. 
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Att anpassa sig i mötet med omvärlden  

Förändrade roller, en osäkerhet på sig själv och att konfrontera andra med sin 

förändrade kropp påverkar en kvinna i det vardagliga livet i samband med 

bröstcancern (McKean et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010; Fu & Rosedale, 2009; 

Krigel et al., 2014; Elmir et al., 2010; Anderson et al., 2011). Att möta omvärlden med 

sin förändrade kropp efter kirurgisk behandling skapar en rädsla för hur andra ska 

reagera. Denna rädsla leder till att kvinnor tänker på hur de klär sig och undviker att 

bära kläder som utmärker sig (Piot-Ziegler et al., 2010). Många kvinnor lägger ner 

mycket tid på att dölja den förändring som sker i samband med behandlingen och 

den eventuellt följande menopausen (Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al, 2011). 

Sådana saker som kläder, smink och andra assessorer är viktiga för att komplettera 

och ge självförtroende. Detta hjälper kvinnorna att känna sig friska och normala. 

Dock upplever kvinnorna det tröttsamt att fixa sig och tillsammans med 

behandlingen som ger fatigue påverkas kvinnans välmående (Klaeson et al., 2011). I 

en studie beskriver kvinnor som genomgått en lymfkörtelutrymning hur de blivit 

tvungna att anpassa sina kläder efter armen då den blivit stor och svullen och de 

känner sig fula och skamsna. Kläderna kan inte vara för tighta eller kortärmade, de 

känner att de förlorar sin identitet när de inte längre kan ha den stil på kläder som de 

brukade ha (Fu & Rosedale, 2009).  

 

Att förlora ett bröst kan upplevas som en krock mellan vad som socialt förväntas av 

en kvinnas utseende, den kvinnliga identiteten och deras egen verklighet (Piot-

Ziegler et al., 2010). Upplevelsen blir inte lättare att hantera för kvinnorna då de 

dagligen utsätts för den idealiserade bilden av kvinnor där brösten ses som en symbol 

för kvinnligheten (Piot-Ziegler et al., 2010; Klaeson & Berterö, 2008). Efter att ha 

opererat bort ett bröst beskriver kvinnor att de inte känner sig självsäkra och att de 

känner sig begränsade i vardagen (McKean et al., 2013). De kan ha svårt att acceptera 

sin kropp och känner sig obekväma i situationer eller på platser där de tvingas att 

exponera sig själva (Klaeson et al, 2011; Klaeson & Berterö, 2008; McKean et al., 

2013). De kan känna en rädsla för att chocka och göra andra personer illa främst i 

nära relationer med sitt nya jag (Piot-Ziegler et al., 2010).  
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En del kvinnor väljer efter att ha opererat bort ett bröst att göra en 

bröstrekonstruktion (Piot-Ziegler et al., 2010). Vissa kvinnor ser det som en 

självklarhet att genomgå en bröstrekonstruktion efter att de har genomgått en 

mastektomi medan andra anser att en rekonstruktion inte är ett alternativ för dem 

(Piot-Ziegler et al., 2010; McKean et al., 2013). En del kvinnor beskriver att en 

bröstrekonstruktion gör så att de kan känna sig hela igen. Rekonstruktionen kan 

upplevas för kvinnorna som en mer naturlig del av deras kropp än vad en protes gör 

för dem (McKean et al., 2013). Vissa kvinnor ser en rekonstruktion som något som 

gör att de kan känna sig bekväma i sociala relationer. Kvinnor beskriver att oavsett 

när de genomgår en rekonstruktion så har de en känsla av ambivalens angående 

deras nya bröst. Kvinnorna beskriver att det skulle fylla ut det tomrum som finns och 

”ordna” det sociala utseendet, men det skulle aldrig bli en del av deras fysiska jag 

eller reparera deras förlorade kvinnlighet (Piot-Ziegler et al., 2010). Även rädslan och 

en känsla av att inte känna sig bekväma över att andra ska se deras förändrade kropp 

gör att de hellre genomgår en rekonstruktion. Kvinnorna känner att rekonstruktionen 

ger dem en större frihet i val av kläder och gör att de vågar använda samma kläder 

som de gjort innan de drabbades av cancern, vilket gör att de kan behålla sin självbild 

och identitet (McKean et al., 2013).  

 

Att vara mamma och samtidigt ha cancer  

Kvinnor som har familj känner att på grund av bröstcancerbehandlingens 

biverkningar, särskilt tröttheten, får de svårt att bibehålla den roll de tidigare har haft 

i familjen (Krigel et al., 2014; Elmir et al., 2010). De som var mammor när de blev 

sjuka beskriver att de inte längre kan tillmötesgå sina barn med deras behov och det 

skapar en stor oro över att inte vara tillgängliga för dem. Kvinnor försöker 

upprätthålla den identitet de haft innan sjukdomen på grund av sina barn. Att 

försöka upprätthålla den normalitet med rutiner och uppgifter de haft innan cancern 

hjälper kvinnor att ha en koppling mellan deras nya identitet och identiteten det haft 

innan sjukdomen. I möte med vänner och bekanta kan kvinnor uppfatta att de inte 

längre blir identifierade som mammor utan istället blir de identifierade som någon 

med cancer relaterat till deras förändrade utseende. Detta gör att de isolerar sig och 

känner sig förvirrade (Fisher & O'Connor, 2012). En annan sak som gör att kvinnor 

isolerar sig och känner sig begränsade som mammor är att deras barn vill att deras 
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mammor ska se ut som innan de blev sjuka och vill inte bli påminda om sjukdomen 

(McKean et al., 2013).  

 

Förändrad roll på jobbet  

Kvinnor upplever att bröstcancern påverkade deras arbetsliv och karriär, speciellt 

bland de yngre kvinnorna. De beskriver att de inte längre presterar som de tidigare 

gjort på jobbet (Anderson et al., 2011; Elmir et al., 2010). De som genomgått en 

lymfkörtelutrymning beskrev att när de arbetar blir armen tyngre och större och i 

slutet av dagen kunde de knappt använda armen eller fingrarna och detta påverkade 

deras arbetsinsats. De känner sig osjälvständiga och handikappade (Fu & Rosedale, 

2009). Att inte längre orka jobba heltid eller jobba alls skapar en känsla av förlust och 

frustration hos kvinnorna (Elmir et al., 2010). Det kan även få kvinnorna att känna 

sig som en ekonomisk börda för familjen (Krigel et al., 2014). 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelse av en förändrad 

identitet vid bröstcancer och dess behandling. Identiteten påverkas på många sätt, 

bland annat med förändringar i utseendet efter kirurgisk behandling, biverkningar av 

cytostatikabehandlingen med menopaus som följd vilket påverkar en kvinnas 

utseende och även hennes kvinnlighet. Behandlingen ger även biverkningar som 

påverkar det intima livet vilket orsakar en ytterligare förlust av kvinnligheten. 

Hårförlusten beskrivs som den mest påfrestade och fruktade biverkningen och 

påverkar identiteten och självkänslan bland kvinnorna. Förändrade roller i familjen 

och arbetet som en följd av sjukdomen är ännu en faktor som gör att kvinnornas 

identitet förändras efter behandlingen. Efter genomgången behandling får många 

kämpa med att acceptera sin nya identitet och lära känna sin nya kropp. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet i litteraturstudien kom fram till att kvinnor som behandlas för bröstcancer 

möts av en förändrad kropp som påverkar identiteten. De flesta kvinnor beskriver 

förlusten av håret som den jobbigaste upplevelsen av bröstcancerbehandlingen, den 
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kvinnliga identiteten utmanas, de känner sig fula och oattraktiva. Detta styrks av tre 

andra studier (Roberts, 2003; da Costa Vargens & Berterö, 2007; Choi et al., 2014). I 

studien av Roberts (2003) berättar kvinnor om sin upplevelse av hårförlusten som 

något som de ser varje dag, som är svårt att dölja för andra och påminner dem 

ständigt om vad det varit med om så fort de går förbi en spegel. I de två andra 

studierna framkommer det att kvinnor upplever att de tappar en del av sin 

personlighet och känsla av kvinnlighet i samband med hårförlusten (da Costa 

Vargens & Berterö, 2007; Choi et al., 2014). Många kvinnor drabbas av ångest och 

missnöje över sin kropp till följd av hårförlusten (Choi et al., 2014). En slutsats som 

kan dras är att hårförlusten verkar ha en stor betydelse för hur kvinnor upplever sig 

själva och sin kropp i samband med sjukdomen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnor som opererar bort ett bröst eller 

båda brösten får svårigheter med att acceptera sin kropp. De har svårt att känna sig 

bekväma i situationer eller på platser där de tvingas att exponera sig själva. 

Upplevelsen är inte lätt att hantera när de ständigt möts av den idealiserade bilden av 

en kvinna där brösten framstår som symbol för kvinnligheten. I en studie av Roberts 

et al., (2003) styrks litteraturstudiens resultat då kvinnor beskriver att brösten var 

något som symboliserade deras kvinnliga identitet. De beskriver vidare att förlusten 

av ett eller båda brösten associerades med ett angrepp på deras självbild. De 

upplevde en känsla av att vara bortkopplad från den ”normala världen” och en 

personlig känsla av att vara onormal. Kvinnorna kände sig tvungna att använda sig av 

protes för att känna sig kvinnliga när det befann sig utanför sitt hem. Reflektioner har 

gjorts över hur mycket den idealiserade bilden av en kvinna påverkar kvinnorna som 

tvingas till kirurgiska ingrepp i samband med bröstcancer. Den idealiserade bilden 

kan göra det svårare för kvinnorna att hantera sjukdomen och förlusten och kan vara 

en bidragande faktor till att det tar tid för kvinnorna att acceptera sina förändrade 

kroppar. I en studie där de undersökte kvinnors upplevelse av självundersökning av 

brösten pratade kvinnorna om den populära bilden och framställningen av kvinnan i 

vårt samhälle. De diskuterade hur den extremt smala och vältränade kvinnan idag är 

en standardbild för kvinnlig skönhet. Kvinnorna pratade om pressen för att uppnå 

detta ideal och hur de upplever att en mastektomi kan hota en kvinnas självbild 

(Kearney, 2006). 
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I litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnorna upplever ett hot mot sin 

kvinnlighet i samband med bröstcancern och dess behandling och den främsta 

orsaken till detta tycks vara bröstförlusten och för tidig menopaus. Vad kvinnorna 

menar när det använder sig av ordet kvinnlighet är svårt att veta eftersom att det är 

ett komplext begrepp som är individuellt för varje individ. En definition som alla kan 

förhålla sig till är svår att hitta. Thomas (2006) beskriver att kvinnlighet är en 

egenskap av att vara feminin eller att ha drag av att vara kvinnlig. Hon beskriver att 

det finns en norm i samhället om vad kvinnlighet innebär. En norm om att kvinnor 

bör tänka på sitt utseende och sin kropp samt att ha kvinnliga egenskaper såsom att 

vara huslig, vänlig, undergiven, ömtålig, sensuell och känslomässig. Dessa 

egenskaper beskrivs utifrån vad manlighet innebär då dessa två begrepp beskrivs 

utifrån varandras skillnader. Enligt Stier (2003, 62-63) är det de biologiska skillnader 

mellan könen som formar könsidentiteten och genus, och de är sammankopplande 

med de sociala- och kulturella könsrollerna. Den stereotypa bilden av vad som är 

kvinnligt lever kvar sedan lång tid tillbaka och kan vara svår att ändra på. En 

förklaring till detta kan finnas i könssocialisationen som innebär att anpassa sig till 

normer och förväntningar från samhället. I en teori av Butler om könsroller i 

samhället, beskrivs att det finns en tydlig gräns mellan de olika könen, att till exempel 

en kvinna förväntas röra, bete och klä sig på ett annat sätt än en man (Smedler & 

Drake, 2006, 55-56). Ett sätt att förstå begreppet kvinnlighet kan vara att det är en 

kombination av en kvinnas utseende, fysiska egenskaper och hur hon väljer att 

framstå. Kvinnlighet är också en del av hennes personlighet och integritet och kan 

bero på vem hon väljer att identifiera sig med. 

 

I litteraturstudiens resultat framgår det att vissa kvinnor ser det som en självklarhet 

att genomgå bröstrekonstruktion medan andra inte ser det som något självklart val. 

De beskriver en rekonstruktion som något som skulle fylla ut det tomrum som 

skapats efter den kirurgiska behandlingen men att det aldrig skulle kännas som en 

del av dem själva. I en studie av Crompvoets (2006) upplevde kvinnor efter en 

rekonstruktion att det fick tillbaka sin femininitet, sexualitet och normalitet. I en 

studie där syftet var att ta reda på hur nöjda kvinnorna var efter att ha genomgått 

mastektomi jämfört med mastektomi med rekonstruktion, visade det sig att de flesta 
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kände sig mer attraktiva efter att ha gjort en rekonstruktion (Al-Ghazal et al., 2000). 

En studie av Fallbjörk et al., (2013) visar dock på att det inte är någon skillnad i en 

kvinnas kroppsbild mellan de som genomgått bröstrekonstruktion och de som inte 

har genomgått en rekonstruktion. Det verkar vara individuellt hur en rekonstruktion 

påverkar en kvinna. Kanske påverkar rekonstruktionen kvinnornas självkänsla och 

självbilden till det bättre men de kanske alltid kommer känna att rekonstruktionen 

inte bli en del av dem själva.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att kvinnorna var rädda för vad 

behandlingen gjorde med deras intima liv och sexuella intimitet. Det framgår att 

kvinnor kan uppleva att de blir begränsade efter kirurgisk behandling och att de kan 

känna en rädsla för att chocka och göra andra personer illa i nära relationer med sitt 

nya jag. I en studie av Huber (2006) framgår det att kvinnorna upplever förändringar 

i relationer efter kirurgisk behandling. De känner sig inte attraktiva eller bekväma 

med intim kontakt. Majoriteten av kvinnorna uppgav att den sexuella aktiviteten 

minskat efter behandling. I en annan studie framkom det att det blir mer 

problematiskt med tiden med den sexuella intimiteten på grund av känslan av att inte 

känna sig bekväm och mindre sexuellt attraktiv (Fallbjörk et al., 2013). Den rädsla 

kvinnorna känner inför behandlingen är inte obefogad och det har dessutom visat sig 

att sjuksköterskor undviker att prata och beröra detta ämne. Detta kan bidra med 

svårigheter för kvinnorna att få hjälp med deras funderingar och sexuella problem. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att det tar lång tid att lära sig leva med 

den förändrade kroppen och den nya identitet och kvinnor inser att de aldrig kommer 

bli som förut. För att stärka självförtroendet använder sig kvinnorna av olika 

hanteringsstrategier. I en studie där syftet var att förklara kvinnors erfarenhet av 

förändrade kroppar efter bröstcancerbehandling framkommer det att kvinnor 

fortsätter att använda strategier för att hantera de negativa följderna av behandlingen 

och självkänslan långt efter att behandlingen har slutat. Dessutom har de lärt sig att 

använda strategier för att återställa sina förändrade kroppar med till exempel smink, 

proteser, peruker och sjalar vilket gör det lättare för dem att hantera förändringarna 

(Brunet et al., 2013). För kvinnor som använde sig av protes gav det en positiv 

inverkan på kvinnornas utseende, självbild och känslan av att känna sig normal och 
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feminin och med tidens gång rapporterade kvinnorna en ökad integration av protesen 

i deras dagliga liv. Den stress som uppkommer i samband med sjukdomen och de 

förändringar den medför beskrivs med tiden bli en del av vardagen (Roberts et al., 

2003). I en studie där en uppföljning gjordes två år efter avslutad behandling visar på 

att det har skett en stabilisering av kroppsbild, kvinnligheten och i att känna sig 

attraktiv (Fallbjörk et al., 2013). Det verkar ta långt tid för kvinnorna att lära sig leva 

med det förändrade jaget men med tiden lär de sig att hitta olika hanteringsstrategier 

som hjälper dem att hantera förändringarna och de blir mer bekväma med sig själva. 

 

Litteraturstudiens resultat kom fram till att kvinnan upplever kroppen annorlunda 

efter sjukdomen och behandlingen och att de drabbas av en identitetskris. Ternestedt 

och Norberg (2009, 39) beskriver att kroppen är en viktig del av en människas 

identitet. Andra människor ser och beskriver oss utifrån hur vi ser ut och vårt 

beteende. I en begreppsanalys av Stets och Burke (2000) beskrivs identitetsteorin 

som olika synsätt på relationen mellan kropp och själ. I begreppsanalysen jämför de 

identitetsteorin och teorin om social identitet och det beskrivs att genom en process 

av självkategorisering eller identifikation formas identiteten. Identiteten är 

förväntningar av sin prestation, sättet att se sig själv som till exempel en medlem i en 

grupp eller i samspel med andra. Hur man är eller vad man gör är centrala begrepp i 

identiteten. Smith (2016) beskriver en identitetskris som en störning i sin upplevelse 

av jagets kontinuitet och en känsla av att inte längre vara samma person som tidigare. 

Snabb inre eller yttre förändring är den vanligaste orsaken till identitetskris. 

Ternestedt och Norberg (2009, 43) skriver att sjuksköterskan genom omvårdnaden 

har en viktig uppgift i att främja en patients möjlighet att integrera det som hänt i 

deras identitet. Sjuksköterskan måste utgå från den individuella personens 

upplevelse och den laddningen den har för patienten. 

 

Det är vanligt att människor hamnar i kris när de drabbas av en allvarlig sjukdom, 

trauma eller liknande som gör att livet inte längre blir en självklarhet. Känslan av att 

kunna påverka situationen minskar och man tappar något som tidigare har tagits för 

givet. Det kan vara rörlighet, utseende eller hälsan som vidare kan leda till minskad 

självkänsla, minskad självständighet och en förändrad roll. Minnen kommer alltid att 

finnas kvar men för att gå vidare handlar det om att lägga sin energi på saker som är 
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viktiga i livet för att skapa mening i tillvaron (Eide & Eide, 2009, 216 & 232). I 

litteraturstudiens resultat beskrivs att kvinnor efter cancern inte förblir samma 

personer som de var innan de blev sjuka. Detta bekräftas också i en studie där 

kvinnorna upplevde att bröstcancern ändrade dem som personer. De började se 

världen på ett annat sätt, de ändrade sina liv på grund av att de hade förändrats på 

insidan. De menar att de inte är samma kvinna efter bröstcancerupplevelsen. Deras 

värderingar förändrades och små saker i livet fick större betydelse (da Costa Vargens 

& Berterö, 2007). 

 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan det diskuteras huruvida vårdpersonal bör följa 

Levines omvårdnadsteori. Denna teori innehåller viktiga punkter gällande 

bevarandeprinciper och hur en sjuksköterska ska hjälpa patienten genom sin 

sjukdom och behandling. Levines tredje bevarandeprincip baseras på bevarandet av 

den individuella patientens personliga integritet. Identitet och självrespekt är 

grunden av den personliga integriteten (Levine, 1967). Vid bröstcancer och dess 

behandling uppstår ett hot mot kvinnan och hennes identitet. Levine (1967) beskriver 

att som sjuksköterska måste vi påminnas om att kroppen inte existerar separerat från 

tankarna, känslorna eller själen. Bevarandet av patientens personliga integritet är en 

sjuksköterskas ansvar. Eide och Eide (2009, 203-205) beskriver att vid alla förluster 

utsätts personligheten för påfrestningar, självkänslan utmanas och förlusten kan 

utlösa en krisreaktion. En sjuksköterska ställs i denna situation inför en utmaning i 

kommunikationen. Den viktigaste kommunikativa utmaningen för en sjuksköterska 

kan vara att informera patienterna tillräckligt, om exempelvis behandlingen och 

känslomässiga reaktioner som kan uppstå. Att förmedla kunskap om sjukdomen och 

hur kvinnan på bästa sätt kan förhålla sig till sin sjukdom kan vara viktig för 

kvinnans bemästrande av sjukdomen. För att kunna förmedla information och stötta 

patienterna krävs det att sjuksköterskan skapar en trygg och bra relation till 

patienten. Att lyssna på patienten är även det en viktig del för att patienten ska kunna 

hantera sin sjukdom beskriver Andersson (2013, 113-114). Att aktivt lyssna är 

grunden för kommunikationen med patienten och det visas då ett intresse för 

patienten och dennes berättelse. Att som sjuksköterska följa patientens tankegång 

och försöka förstå dennes problem är viktigt för att sedan kunna hjälpa patienten. 

Med hjälp av kunskapen om hur kvinnor upplever sin identitet vid bröstcancer kan 
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sjuksköterskor informera om vilka reaktioner som kan uppstå och hur kvinnorna kan 

uppleva att sin identitet påverkas. Med den informationen kan kvinnorna 

förhoppningsvist bemästra sin sjukdom bättre och på så sätt bevara sin integritet och 

identitet. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien grundar sig på tolv kvalitativa artiklar som svarar på syftet hur en 

kvinna upplever sin förändrade identitet vid bröstcancerbehandling. Sökning efter 

artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO. Detta var relevant då 

både Cinahl och PubMed berör området omvårdnad och PsykINFO berör det 

psykiatriska området (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006, 73-76). Under 

artikelsökningen användes endast det booleska ordet AND. OR eller NOT har inte 

använts. Detta kan ha lett till att vi gått miste om något då OR vidgar en sökning och 

leder till att man får ett bredare resultat medan NOT begränsar ens sökning (jmf. 

Forsberg & Wengström, 2013, 79-80). Vi har inte använt oss av MeSH för att hitta 

relevanta sökord vilket kan ha begränsat sökningarna. Vi har inte heller använt 

trunkering. Även detta kan ha begränsat vår studie då trunkering möjliggör en 

sökning med ett ords olika böjningsformer (jmf. Östlundh, 2012, 68). Alla artiklar 

som används är peer rewieved. 

 

Vid artikelsökning i PubMed och Cinahl användes begränsningen nursing journals. Vi 

har diskuterat om att det kan ha begränsat resultatet då det kan finnas mycket bra 

och användbara artiklar utanför området nursing. Andra begränsningar som valdes 

var ett tidsspann från 2005-2015. Detta på grund av att vi ville ha så aktuella artiklar 

som möjligt. Det finns dock en risk att dessa avgränsningar påverkade studiens 

kvalitet. Detta har gjort att vi inte kunnat välja studier med hög kvalitet på grund av 

att de är för gamla och istället varit tvungna att välja en annan artikel (jmf. 

Kristensson, 2014, 162). 

 

Vi har valt att endast använda oss av artiklar på engelska. Att använda oss av artiklar 

på engelska kan ge felaktigt resultat då engelska inte är vårt modersmål. Dock är det 
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ingen bra idé att endast använda vårt modersmål, svenska, på grund av att det är ett 

litet språk och ofta ger ett otillräckligt träffresultat (jmf. Östlundh, 2012, 74).  

 

Artiklarna som inkluderades i studien var från Sverige, Australien, England, USA, 

Skottland och Schweiz. Vi har diskuterat för och nackdelar med att ha med studier 

från olika länder. Nackdelar kan vara att det är svårt att överföra resultatet specifikt 

till Sverige, medan fördelen blir att vi istället får ett bredare resultat och ett resultat 

som går att överföra till flera länder.  

 

I litteraturstudiens resultat framkommer det inte hur kvinnor upplever sin identitet 

vid bröstbevarande kirurgi. Detta på grund av att inga artiklar hittades vid 

litteratursökningen som inkluderade kvinnor som opererats med den metoden. Detta 

kan ses som en svaghet i studien. 

 

Under arbetets gång har vi samarbetat och skrivit största delen av texten 

tillsammans. Individuellt arbete förekom vid ett fåtal tillfällen men det fanns alltid en 

dialog mellan oss och vi stämde av och diskuterade tills båda parterna var eniga.  

 

Forskningsetisk diskussion  

Artiklarna som har använts till studiens resultat är alla etiskt godkända. I elva av tolv 

studier framkom det i artikeln att studien var etiskt godkänd. En den studien där det 

inte framkom att den var etiskt godkänd gjordes närmare granskning om tidskriftens 

etiska regler. Där framkom det att alla författare som publicerar i tidskriften måste 

förhålla sig till etiska kriterier och då ansåg vi att artikeln kunde ingå i 

litteraturstudien. Under arbetes gång har det hela tiden funnits en strävan efter att 

inte vinkla resultatet eller välja bort viss data. Datainsamlingen, granskningen av 

materialet och analysen kan ha påverkats av att vi gör detta för allra första gången 

(Henricson, 2012, 472). När översättningarna gjordes av artiklarna som inkluderats i 

studien har vi varit noggranna med att inte feltolka och gå miste om viktiga delar av 

artiklarna, för att få ett så neutralt resultat som möjligt. En dialog har hållits under 

arbetets gång för att inga egna tolkningar ska ha påverkat resultatet. 
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Konklusion 

En bröstcancerdiagnos väcker många starka känslor hos de som drabbats. Resultatet 

i denna litteraturstudie visar att sjukdomen påverkar och förändrar existentiella 

tankar, kvinnans utseende, fertilitet, sexualitet, roller i familjen och på arbetet. 

Kvinnorna måste efter behandlingen anpassa och lära sig att identifiera sig med den 

nya kroppen vilken kan ta lång tid. En tid efter behandlingen upplevde många trots 

allt att de blivit starkare som individer och att de funnit styrka i sig själva.  

 

Mer forskning skulle behöva göras inom området hur vi kan hjälpa dessa patienter att 

hantera förändringarna som sjukdomen och behandlingen medför. Detta skulle 

hjälpa sjuksköterskor att kunna bemöta och hjälpa dessa kvinnor i ett tidigare skede 

om hur de ska hantera sin situation. Det skulle behövas kvalitativ forskning på hur 

kvinnor som genomgår bröstbevarande kirurgi upplever sin identitet i samband med 

behandling och sjukdom.  
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Bilaga 1. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning  

Författare, 
land, år 

Titel Syfte Urval & metod Resultat Kvali
tet 

Anderson, D. 
J., 
Yates, P., 
Mccarthy, A., 

Lang, C.P., 

Hargraves, M., 
Mccarthy, N. &  
porter-Steele, 
J.  
 
Australien 
  

2011  

Younger and 
older women´s 
concerns about 
menopause after 

breast cancer.  

 

Att undersöka kvinnors 
uppfattningar och 
föreställningar av 
klimakteriebesvär och 

hantering av dessa efter 

bröstcancerbehandling, 
samt att jämföra yngre 
och äldre kvinnors 
erfarenheter.  

En kvalitativ studie.  
Urval: 16 kvinnor deltog i studien 
i åldern 34-53 år. 
Rekrytering: Rekryteringen 

skedde genom ett 

bekvämlighetsurval på en 
cancerklinik. 
Metod: Kvinnorna delades in tre 
fokusgrupper, två grupper för dem 
över 40 år (totalt 10 st), och en 
grupp för kvinnorna under 40 år 
(totalt 6 st) och intervjuades. 

Inledande fråga: What has been 
your experience of menopausal 
symptoms following breast cancer 

treatment?  
 
Etiskt godkänd.  

Studien resulterade i fem teman.  
1. Klimakteriebesvär.  
2. Brist på information och kunskap 
relaterade till klimakteriebesvär. 

3. Att känna sig gammal.  

4. Effekterna av arbetslivet och 
karriären.  
5. Personalens stöd, handlande och 
stödjande strategier.  
 
Menopaus var för kvinnorna något som 
det associerade med att vara gammal. 

Kvinnorna uttryckte en negativ bild av 
deras kropp då det både kände sig 
gamla och såg gamla ut.  

Hög 

Elmir, R.,  
Jackson, D.,  
Beale, B. & 
Schmied, V.  
 
Australien 

 

2010 

Against all odds: 
Australian 
women's 
experiences of 
recovery from 
breast cancer 

Syftet med denna studie 
var att få insikt i yngre 
kvinnors upplevelse av 
återhämtningen efter en 
kirurgisk 
bröstcancerbehandling, 

och att öka kunskapen 

hos sjukvårdspersonal.  

En kvalitativ studie.  
Urval: Fyra kvinnor, 31-48 år. 
Rekrytering: Rekryteringen 
skedde genom informations 
affischer, annonser och 
meddelande i radion där de 

inbjöds att ta kontakt med 

forskarna för att få ytterligare 
information.   
Metod: Man använde sig av djupa 
semistrukturerade intervjuer. 
Frågor som ställdes var hur de 

upplevde att ha bröstcancer, hur 
bröstkirurgin påverkade dem 
psykologiskt och emotionellt men 
även relationen till familjen.   
 
Etiskt godkänd.    

Studien kom fram till fyra olika teman. 
1. Det omfattade mig totalt.  
2. Att bli överväldigad.  
3. Att leva med rädsla och ovetande.  
4. Att hitta styrka i det.  
 

Kvinnorna upplevde förändring på 

kroppsbilden, det feminina och 
sexuella, som ett resultat av den 
kirurgiska behandlingen.  
 

Hög 



   

 
 

Forts. Bilaga 1. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning  

Författare, 
land, år 

Titel Syfte Urval & metod Resultat Kvali
tet 

Fisher, C. & 
O’Connor, M. 
 
Australien 

 
2012 

'Motherhood' in 
the context of 
living with breast 
cancer. 

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
identiteten som mamma 
hos unga kvinnor 

påverkades vid en 
bröstcancer diagnos.  

En kvalitativ studie.  
Urval: 8 unga kvinnor som var 
mellan 31-42 år när det drabbades 
av bröstcancer.  

Rekrytering: Rekryteringen 
skedde genom utdelning av 

information till självhjälpsgrupper 
och de ombads ta kontakt med 
forskarna om intresse för att delta 
fanns.  
Metod: Djupgående intervjuer. 
 
Etiskt godkänd.  

Man kom fram till att 
bröstcancerdiagnosen var 
livsförändrande. Fyra olika teman 
presenterades. 1. Diagnos som 

splittrar.  
2. Bevara det normala.  

3. Att fortsätta med mammarollen.  
4. Upplevelsen av överlevnad.  

Hög 

Frith, H.,  

Harcourt, D. & 
Fussell, A.  
 
UK 

 
2007 

Anticipating an 

altered 
appearance: 
Women 
undergoing 

chemotherapy 
treatment for 
breast cancer  

Att undersöka 

erfarenheterna av 
cytostatikabehandling vid 
bröstcancer med fokus 
på förändrat utseende.  

En kvalitativ studie. 

Urval: 19 kvinnor mellan 35-68 
år. 
Rekrytering: Kvinnorna 
rekryterade frivilligt från ett 

onkologcenter 
Metod: Semistrukturerade 
intervjuer som genomfördes innan 
och efter behandling och även när 
de var helt färdigbehandlade. 
Frågor som ställdes fokuserade 
cytostatika, hur upplevelsen av 

behandlingen var, hur den 
påverkade kroppens utseende.  
 
Etiskt godkänd. 

Studien resulterade i tre nyckelord.  

1. Att komma tillrätta med att en 
förändring kommer ske. 
2. Att bli redo för förändring. 
3. Att ta kontroll över förändringen. 

Många kvinnor identifierar håret med 
den själva och tyckte att det värsta 
med behandlingen var att de skulle 
tappa håret, de oroade sig för att 
känna sig fula, oattraktiva och inte som 
sig själva längre. 

Hög 

 

 

 



   

 
 

Forts. Bilaga 1. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning  

Författare, 
land, år 

Titel Syfte Urval & metod Resultat Kvali
tet 

Fu, M. R. & 
Rosedale, M. 
 
USA 

 
2009 

Breast cancer 
survivors 
experience of 
lymphedema-

related 
symptoms  

Att undersöka och 
beskriva bröstcancer 
patienters upplevelse av 
lymfödemsrelaterade 

symtom.  

En kvalitativ studie.  
Urval: 34 kvinnor i åldrarna 35-86 
år deltog. 
Rekrytering: Rekryteringen 

skedde genom att inbjudningar 
skickades ut till potentiella 

deltagare, sen träffade forskarna 
kvinnorna för att bekräfta att de 
uppfyllde kriterierna för studien. 
Metod: En fenomenologisk studie 
med djupgående intervjuer.  
Inledande fråga: What is it like for 
you to have lymphedema?  

 

Det framgår inte i artikeln att den 
är etiskt godkänd men vid 
närmare undersökning på 
tidskriftens hemsida framgår det 
att alla författare måste förhålla 

sig till etiska kriterier.  

Studien kom fram till fyra teman: 1. 
Att leva med ständigt obehag.  
2. Konfrontation av det oväntade. 
3. Att förlora sig själv. 

4. Att känna sig handikappad. 
Symtomen framkallar känslomässiga 

reaktioner ändrar uppfattningen om 
deras identitet. 

Hög 

Klaeson, K., & 
Berterö, C. M.  
 
Sverige  
 

2008 

Sexual identity 
following breast 
cancer 
treatments in 
premenopausal 

women 

Att undersöka meningen 
och innebörden av 
sexuell identitet hos 
kvinnor med tidig 
menopaus som 

genomgår 
bröstcancerbehandling  

En kvalitativ studie.  
Urval: Sex kvinnor mellan 38-48 
år, intervjuades.  
Rekrytering: Kvinnorna 
rekryterades från en stödgrupp för 

kvinnor med bröstcancer  
Metod: Fenomenologiska 
intervjuer användes. 
Inledande fick kvinnorna berätta 
om situationer när man först 
upptäckte förändring i den 
sexuella identiteten och hur det 

påverkade deras liv.  
 
Etiskt godkänd.  

Studien kom fram till tre teman. 
1. Att inte känna igen sig själv. 
2. Att vara i ett existentiellt vakuum.  
3. Ny styrka i intima relationer. Alla 
yrkesprofessioner som möter dessa 

kvinnor måste vara medvetna om 
sårbarheten och att ge dem anpassad 
rehabilitering efter behandling.  

Hög 

 



   

 
 

Forts. Bilaga 1. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning  

Författare, 
land, år 

Titel Syfte Urval & metod Resultat Kvali
tet 

Klaeson, K.,  
Sandell, K. & 

Berterö, C. M.  

 
Sverige  
 
2011 

To feel like an 
outsider: focus 

group discussions 

regarding the 
influence on 
sexuality caused 
by brxeast cancer 
treatment  

Att undersöka hur 
medelålders kvinnor, 

behandlande för 

bröstcancer, upplever sin 
sexuella identitet.  

En kvalitativ uppföljningsstudie.  
Urval: 12 kvinnor i åldern 39-54 

år.  

Rekrytering: Från stödgrupper 
där de som uppfyllde kraven 
kontaktades med informationsbrev 
om studien och en förfrågan om 
deltagande.  

Metod: Tre fokusgrupper som 
blivit intervjuade.   
 
Etiskt godkänd.  

Man identifierade fyra underteman, 
med ett gemensamt tema: att känna 

sig utanför. Undergrupper:  

1. Att känna sig annorlunda. 
2. Att de inte kunde reglera sin kropp. 
3. Erotik är inte vad det brukade vara  
4. Att de fick omvärdera. 

Hög 

Krigel, S., 
Myers,J., 

Befort,C., 
Krebill, H. & 
Klemp, J. 
 
2014 
 
USA 

Cancer changes 
everything! 

Exploring the 
lived experiences 
of women with 
metastativ breast 
cancer 

Att utforska kvinnors 
upplevelse av att leva 

med metastaserad 
bröstcancer. 

En kvalitativ studie.  
Urval: 15 kvinnor i åldern 32-75 

år. 
Rekrytering: kvinnor som var 
diagnostiserade med metastaserad 
bröstcancer rekryterades från 
cancerkliniker.  
Metod: Fyra semistrukturerade 
fokusgrupper bildades och 

intervjuades. 
Frågor som ställdes var på vilket 
sätt den metastaserade 

bröstcancern påverkat det dagliga 
livet och om relationer har 
förändrats.  

  
Etisk godkänd.  

Studien resulterade i ett huvudtema; 
”Cancern förändrar allt” och fyra under 

teman; ”Förändringar i deras 
rollfunktion”, ”relationer och 
kommunikation”, ”självbild” och ”att 
brottas med osäkerheten”. 
Det reflekterade över deras 
förändringar på det ”fysiska-jaget” och 
”jag” som helhet, det uttryckte även 

frustration och känsla av förlust över 
att de inte längre orkade göra allt de 
gjort innan, om ombytta roller inom 

familjen, att de kände sig oförstådda 
och hur det skulle hantera sin 
osäkerhet på många delar i livet. 

Hög 

 

 

 



   

 
 

Forts. Bilaga 1. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning  

Författare, 
land, år 

Titel Syfte Urval & metod Resultat Kvali
tet 

Lindwall, L., & 
Bergbom, I.  
 
Sverige  

 
2009 

 
 

The altered body 
after breast 
cancer surgery  

Att beskriva hur svenska 
kvinnor upplever deras 
förändrade kroppar efter 
bröstcancerkirurgi  

En kvalitativ studie.  
Urval: 10 kvinnor i åldern 43-62 
år Rekrytering: kvinnor som 
hade genomgått 

bröstcancerkirurgi rekryterades 
fick förfrågan på sjukhus om att 

delta i studien 
Metod: Intervjuer med öppna 
frågor.  
Inledande fråga: Could you tell me 
how you experieced your body 
after breast cancer surgery?  
 

Etiskt godkänd.  

Resultatet visade att kvinnorna 
uppfattade sin kropp som en främling 
efter kirurgin. Man kom fram till fyra 
teman:  

1. Min kropp har svikit mig.  
2. Min kropp- ett fängelse.  

3. Ett hem där en kamp sker.  
4. Att bli vän med den nya identiteten.  
Kvinnorna upplever att deras kropp har 
svikit dem som låtit cancer börjar växa 
i den. Kvinnan måste bli vän med den 
nya förändrade kroppen för att leva i 
harmoni med det som förändrats efter 

cancern.  

   

Hög   

McCann, L.,  
Illingworth, 
N., 

Wengström, 
Y., 
Hubbard, G. & 
Kearney, N.  
  
Skottland 
 

2010 

Transitional 
experiences of 
women with 

breast cancer 
within the first 
year following 
diagnosis. 

Att undersöka upplevelse 
hos kvinnor med 
bröstcancer inom ett år 

från diagnosen. 
Övergångarna mellan 
hälsa och sjukdom, 
erfarenheten att leva 
med cancer, följderna 
och stöd.  

En kvalitativ studie.  
Urval: 12 kvinnor deltog i åldern 
31-85 år.  

Rekrytering: En del av en större 
longitudinell kvalitativ studie.  
Metod: Kvinnorna genomgick tre 
fördjupade intervjuer var. 
Frågor om erfarenheter av 
diagnos, kirurgi, behandling och 
symtom ställdes.  

 
Etiskt godkänd.  

Studien kom fram till två 
nyckelbegrepp.  
1. Identitetsövergång; från hälsa till 

sjukdom.  
2. Att göra övergången till framtiden? 
Att leva med bröstcancer och gå 
vidare.  

Medel  

 

 

  



   

 
 

Forts. Bilaga 1. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning  

Författare, 
land, år 

Titel Syfte Urval & metod Resultat Kvali
tet 

McKean, L. N.,  
Newman, E. 
F., & 
Adair, P.  

 
UK 

 
2013 

Feeling like me 
again: a 
grounded theory 
of the role of 

breast 
reconstruction 

surgery in self-
image.  

Att undersöka betydelsen 
av en 
bröstrekonstruktion för 
kvinnors självbild.   

En kvalitativ studie.  
Urval: 10 kvinnor i åldern 31-60 
år deltog.  
Rekrytering: Kontaktades genom 

stödgrupper och skulle ha 
genomgått bröstrekonstruktion.  

Metod: Semistrukturerade 
intervjuer. 
Typisk fråga som togs upp: What 
factors were important to you when 
deciding whether or not to have 
breast reconstruction?  
 

Etiskt godkänd.  

Analysen av denna studie resulterade i 
en kärnkategori: jag känner mig som 
mig själv igen. Efter att ha gjort en 
mastektomi kände viss att de inte bara 

förlorat ett bröst utan även deras 
identitet. Efter rekonstruktion kände 

några sig som sig själva igen.   

Hög 

Piot-Ziegler, 
C.,  
Sassi, M. L.,  
Raffoul, W. & 

Delaloye, J. F.  
 
Schweiz  
 
2010 

Mastectomy,  
body  
deconstruction, 
and impact on 

identity: A 
qualitative study 

Att undersöka 
konsekvenserna på 
identiteten och kroppen 
vid en dekonstruktion 

genom mastektomi.  

En kvalitativ longitudinell studie. 
Urval: 19 kvinnor i åldern 37-62 
år deltog. 
Rekrytering: Deltagarna 

kontaktades genom deras 
konsulterande onkolog kort efter 
att de togs ett beslut om 
mastektomi och de som tackade ja 
att delta blev kontakta per telefon 
av forskarna. 
Metod: Man använde sig av en 

öppen kvalitativ reflexiv metod 
och genomförde tre 
semistrukturerade intervjuer med 
alla kvinnor. 
Intervjuerna utforskade ämnen 
relaterade till sjukdomshistoria, 
oro över sjukdomen, 

kroppsförändringar och 
bröstrekonstruktion.  
 

Etiskt godkänd.  

Resultatet kommer fram till fem 
huvudteman. 1. Sjukdom och 
mastektomi, en utmaning för 
kroppsintegritet och kroppslighet.  

2. Kroppsdekonstruktion, en utmaning 
för den kvinnliga identiteten.  
3. Kroppsdekonstruktionen och 
relationen till andra. 
4. Kroppsdekonstruktion: en 
identitetskris.  
5. Omvärdera existentiella 

prioriteringar och omplacera sin 
identitet.  
  

Medel  



   

 
 

Bilaga 2. Tabell 3. Urvalstabell  

Begränsningar: peer-reviewed, English language, nursing journals och år 2005-2015. 

*= titel och abstrakt överensstämmer med studiens syfte  

**= artikel läst  

***= vald artikel  

  

Datum  
 

Databas 

 

Sökord 

Antal  
träffar 

Urval 
1* 

Urval 
2** 

Urval 
3*** 

1. 2015-11-03 Cinahl Breast cancer  
and  
sexuality  
and  
treatment 
 

3575 
 

73 
 

36 

10 4 1 

2. 2015-11-05 Cinahl  Breast cancer  
and 
sexuality 
and 
experience  
 

3575 
 

73 
 

31 

6 4 1 

3. 2015-11-06 PubMed Breast cancer  
and 
treatment  
and 
body image 
and 
coping  
 

2263 
 

1749 
 

68 
 

31 

12 4 1  
 

4. 2015-11-11 PsykINFO Breast cancer  
and 
treatment  

and 
identity 
 

6439 
 

3151 

 
44 

 

7 5 4 

5. 2015-11-12 Cinahl Breast cancer  
and 
side effects 
and 
experience  
 

3581 
 

122 
 

37 

7 2 1 
 

6. 2015-11-12 Cinahl Breast cancer 
and 
identity 

3575 
 

31 

6 2 1 

7. 2015-11-16 PubMed breast cancer  
and 
experience 
and  
recovery  
and 
nursing 

146986 
 

4761 
 

74 
 

18 

3 1 1 

8. 2015-11-25 PubMed breast cancer 
and 
quality of life 
and 
self image 

146986 
 

438 
 

35 

3 2 1 

9 2015-11-25 PsykINFO Breast cancer 
and 
experience 
and 
body 
and 
surgery  

6776 
 

1262 
 

121 
 

25 

6 3 1 



   

 
 

Bilaga 3. Tabell 4. Kvalitetsgranskningsmall 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, 
resultat =3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat 
tillfrågan 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjligt) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 
beskrivning, 

reprentativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med diagnos 
(antal) 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet av analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 

 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat 

(citat, kod, teorier etc) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion 
 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg  God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
 

    

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade  Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) P P P P 

    P 

Grad 1: 80%    % 

Grad 2: 70%    Grad 

Grad 3: 60%     


