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Abstrakt 

Cancer är en vanligt förekommande sjukdom som beräknas drabba var 
tredje svensk person. Den som drabbas av svår sjukdom ställs inför 
utmaningar såväl kroppsliga och existentiella som etiska. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor upplever sin kropp vid 
cancersjukdom. Litteratursökningen skedde i CINAHL och PubMed och 
genererade totalt 14 studier. Analysmetoden som användes var en kvalitativ 
innehållsanalys med ett inifrånperspektiv Analysen resulterade i fem 
kategorier; att känna att kroppens inre förändras, att leva med en främmande 
kropp, att förlora en del av sig själv, att inte kunna kontrollera eller lita på 
kroppen och att vara positiv till kroppen trots sjukdom. Resultatet visade att 
kvinnorna blev begränsade och kunde inte längre utföra vardagliga saker, 
kroppen gick inte att lita på. Kroppsbilden upplevdes som främmande och 
var svår att acceptera. Kvinnor kunde även uppleva en ny medvetenhet och 
kännedom gällande kroppen. Det är viktigt att hälso- och 
sjukvårdspersonalen har kunskap om kvinnors upplevelse av sin kropp vid 
cancersjukdom för att kunna stödja och ge en god omvårdnad som utgår 
från deras behov. 

Nyckelord: cancer, kvinnor, upplevelse, erfarenhet, kropp, kroppsbild, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad 
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Oavsett vilken typ av cancer eller i vilket stadium cancern är leder en cancerdiagnos till stora 

förändringar för personen som drabbas och det kan medföra många utmaningar så väl 

kroppsliga, existentiella som etiska. Många personer anser att få en cancerdiagnos blir en 

slags väckarklocka, något som väcker tankar om huruvida livet levs till fullo på ett 

meningsfullt sett och visar att det är viktigt att ta hand om sig själv och andra. Syftet och 

meningen med livet kan ifrågasättas och förlust av roller kan uppstå. Även faktorer som 

ångest, oro, osäkerhet och medvetenhet gällande sin egen dödlighet är vanliga upplevelser vid 

en cancerdiagnos (Pascal & Endacott, 2010). Vid sjukdom konfronteras människan med sina 

innersta känslor och med sin beroendeställning jämte kroppsliga funktioner, vilket kan 

påverka planer i livet och i vardagen. Livsvärlden blir rubbad vid sjukdom och den drabbade 

blir en sårbar människa. Vid sjukdom kan inte längre kroppen tas för given och en förlust av 

kroppslig integritet kan uppstå. Förmågan att kunna styra över sitt eget liv och sin egen kropp 

ger en känsla av självständighet. Att inte kunna styra sin kropp, inte klara av vardagliga 

aktiviteter och att bli beroende av andra kan leda till en känsla av att livet har förlorat sitt 

värde (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).   

Forskning har visat på könsbundna skillnader inom området hanterbarhet av sjukdom. Denna 

forskning har inriktats på två huvudområden, det första är uppsökande av vård vilket 

innefattar bland annat benägenhet att rapportera symtom. Det andra huvudområdet är 

psykosocial anpassning som tar upp faktorer som hanterbarhet och känslor gällande 

sjukdomen. Inom området uppsökande av vård har det framkommit att kvinnor i allmänhet är 

mer benägna att uppsöka hälso- och sjukvård. Att kvinnor är mer benägna att uppsöka vård 

antas bero på det faktum att kvinnor bär på barnen innan de föds och att de har ett större 

ansvar för sin familjs hälsa. Ansvaret medför att kvinnorna är mer mottagliga för kroppsliga 

signaler och symtom. Att männen är mindre benägna att rapportera symtom anser forskare 

vara kopplat till att maskuliniteten och manligheten begränsar deras förmåga att se sig själva 

som utsatta. Det har dock visat sig att män och kvinnor, efter att ha blivit diagnostiserade med 

cancer, i lika stor utsträckning är benägna att uppsöka vård för symtom som är kopplat till 

cancersjukdomen (Salander & Hamberg, 2005). Inom området psykosocial anpassning har 

forskningen visat att kvinnor många gånger har lättare för att uttrycka och beskriva sina 

känslor än män i samband med sjukdom (Salander & Hamberg, 2005).  

Vid cancer har balansen i kroppens celldelning rubbats. En tidigare frisk cell börjar 

okontrollerat dela sig och tillslut bildas det en klump av celler, en tumör. Om tumören får 

växa okontrollerat kommer den att påverka funktionen hos omkringliggande vävnad och 
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organ.  Det finns både maligna (elakartade) och benigna (godartade) tumörer. Cancertumörer 

är per definition maligna och cancer i sig är ett samlingsnamn på cirka 200 olika 

sjukdomsdiagnoser (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2013).  

Enligt Bray, Jemal, Grey, Ferlay och Forman (2012) beräknas antalet nya cancerfall världen 

över som diagnostiseras 2030 ligga på cirka 22,2 miljoner varje år, jämfört med 2008 då 

siffran var 12,7 miljoner ny fall per år. Detta skulle innebära en ökning på nästan 60 %. I 

Sverige diagnostiseras cirka 55 000 cancerfall varje år. Det uppskattas att minst var tredje 

svensk kommer att diagnostiseras med cancer under sin livstid. Cancerincidensen bland män 

och kvinnor i Sverige är relativt jämt fördelad, 51 % är män och 49 % är kvinnor. Vad som 

skiljer sig åt mellan könen är sjukdomsmönstret, exempelvis insjuknandet och typ av cancer 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2013). Även mortaliteten mellan könen skiljer sig åt, där 26 

% av männen som insjuknar i cancer, respektive 22 % av kvinnorna avlider till följd av 

sjukdomen (Cancerfonden, 2012). 

Enligt Wood-Barcalow, Tylka och Augustus-Horvath, (2010)  hartill 51 % av kvinnorna en 

positiv kroppsuppfattning, medan 23 % är relativt missnöjda och 26 % har en negativ 

kroppsuppfattning. En positiv kroppsuppfattning definieras som den uppskattning, kärlek, 

respekt och acceptans som riktas till den egna kroppen. En positiv kroppsuppfattning handlar 

inte enbart om skönhet eller frånvaro av kroppsligt missnöje utan innefattar även uppskattning 

för de funktioner som kroppen har, kroppens funktion har en stor inverkan på huruvida 

individer är positiva eller negativa till sina kroppar (Tiggemann & McCourt, 2013). 

Under normala omständigheter upplevs inte kroppen som just en kropp. Kroppen är inte något 

som ses som ett objekt, en biologisk organism, utan upplevs vara en del av den man är. I och 

med detta blir kroppen också osynlig och glöms bort och kropp och själ är tillsammans 

förenade. Det är först när kroppen blir betraktad av någon annan den kan upplevas som ett 

objekt. Detta på grund av att en medvetenhet väcks kring det faktum att det är en faktisk 

fysisk kropp. Denna känsla uppstår inte bara vid betraktelse av andra utan kan också uppstå 

vid ett sjukdomstillstånd. Vid sjukdom uppstår en förändring i den sjukes livsvärld och 

kroppen upplevs som ett objekt, vilket i sin tur leder till en separation mellan kropp och själ. 

Det innebär att sjukdom kan medföra en känsla av oordning mellan kroppen, själen och 

världen (Toombs, 1993, s. 51-61).  
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Att drabbas av en sjukdom som cancer är en dramatisk händelse (Salander, 2005). En rörelse 

mellan hälsa och sjukdom uppstår, denna rörelse är en kontinuerlig och oviss process. 

Övergången från god hälsa till ohälsa upplevs genom de förändringar i fysisk funktion och 

utseende som uppstår vid sjukdom (McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard & Kearney, 

2010). Cancer är en vanligt förekommande sjukdom, därför är det viktigt att ha kunskap 

gällande sjukdomen och om människors upplevelser av att leva med cancer. Att ha en 

förståelse för hur det upplevs underlättar och gör det möjligt att kunna ge det stöd och hjälp 

denna behöver. Detta stöd kan hjälpa vid de förändringar i fysisk funktion och utseende som 

kan uppstå och kan bidra till en känsla av hälsa trots sjukdom. Syftet med denna studie var 

därför att beskriva hur kvinnor upplever sin kropp vid cancersjukdom.	  

	  

Metod	  

Denna litteraturstudie utgick från ett inifrånperspektiv för att kunna beskriva kvinnors 

upplevelser av sin kropp vid cancersjukdom. För att besvara syftet har en kvalitativ metod 

använts. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.3) är kvalitativ metod lämplig då syftet är att 

förstå, beskriva och tolka olika fenomen upplevda av individer och för att få en inblick i de 

känslor, beteenden och erfarenheter de har.   

 

Litteratursökning  

En pilotsökning utfördes innan datainsamlingen. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 55) kan det vara nödvändigt att utföra en pilotsökning för att få en överblick om vad 

som finns publicerat inom ämnet och säkerställa att det finns vetenskaplig litteratur inom valt 

område. Datainsamlingen skedde sedan i både CINAHL och i PubMed (se tabell 1) med 

MeSH-termer och Suggest Subject Terms. Sökorden som användes var: cancer, quality of life, 

feelings, emotions, experience, sickness impact profile, adaption, changes, body, body image, 

self concept, life change events, symptom och physical, dessa kombinerades sedan med de 

Booleska sökoperatorerna OR och AND. Enligt Willman et al. (2006, s. 66-67) hjälper de 

Booleska sökoperatorerna forskaren att ringa in den mest relevanta litteraturen och samtidigt 

rikta in sökningen till ett avgränsat område.  
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Inklusionskriterier var kvinnor över 19 år, kvalitativa studier, peer reviewed och 

engelskspråkiga samt att de skulle vara publicerade mellan 2003-2014. Tidsspannet valdes på 

grund av att den medicinska utvecklingen inom detta område går snabbt framåt och därför kan 

upplevelsen av att leva med cancer skilja sig mellan olika tidsepoker. För att få ett så pålitligt 

resultat som möjligt eftersträvades därför den senaste forskningen. Studier valdes ut genom att 

först läsa titlar på studierna, om dessa verkade relevanta lästes sedan abstrakt. Vid vissa fall 

lästes även delar utav resultatet för att kunna få en inblick av innehållet och dess relevans. Om 

studierna verkade svara mot syftet lästes hela studien igenom.   

 

Sökningen i PubMed och CINAHL resulterade i totalt tio artiklar. Via manuell sökning i 

referenslistor från artiklarna funna genom sökningen i PubMed och CINHAL hittades 

ytterligare fyra artiklar som valdes att ingå i analysen.  

	  

Tabell 1 Översikt litteratursökning 

Pubmed 140129-140206  (limits: 2004-2014, English, adult 19+) 

Söknr  *) Söktermer                                                  Antal träffar Antal valda 

1 MeSH Cancer 
 

353 626  

2 MeSH Quality of life 
 

42 996  

3 MeSH Body  
 

153  

4 MeSH Body Image 
 

3 229 
 

 

5  Experience 
 

81 028 
 

 

6  Feelings 
 

43 338 
 

 

7 MeSH Emotions 
 

38 594 
 

 

8 MeSH Self Concept 
 

21 023 
 

 

9  Changes 
 

146 593 
 

 

10  Life Change Events 
 

5 158 
 

 

11 MeSH Symptom 
 

38 034 
 

 

12  Physical 
 

245 224 
 

 

13 
 

 3 OR 4 OR 8 23 227  

14 
 

 2 OR 5 OR 6 OR 7 
 

154 430 
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Forts. Tabell 1 Översikt litteratursökning 

Pubmed 140129-140206  (limits: 2004-2014, English, adult 19+) 

Söknr  *) Söktermer                                                    Antal träffar Antal valda 

 

CINHAL 140129-140206  (limits: 2000-2014, English language, Peer Reviewed adult 19 +) 

Söknr  *) Söktermer                                                    Antal träffar Antal valda 

 

15 
 

4 OR 8 
 

23 225 
 

 

16 
 

1 AND 13 AND 14 
 

128 
 

1 

17 
 

1 AND 4 AND 5 
 

103 
 

1 

18 
 

1 AND 3 AND 10 
 

31 
 

1 

19 
 

1 AND 9 AND 10 
 

57 
 

1 

20 
 

1 AND 11 AND 15 
 

113 
 

1 

21 
 

1 AND 11 AND 12 AND 15 43 1 

1 
 

SST 
 

Cancer 36 546  

2 
 

SST Body 90 020   

3 
 

SST Body image  30 040   

4 
 

SST Self concept 
 

8 943  

5 
 

SST Quality of life 
 

31 373  

6 
 

SST Feelings 5 499  

7 
 

SST Emotions 
 

6 268  

8 
 

SST Experience 
 

63 646  

9 
 

SST Sickness Impact Profile 873  

10 
 

SST Adaption 15 934  

11 
 

SST Changes 104 718  

12 
 

 2 OR 3 OR 4 
 

97 586  

13 
 

 5 OR 6 OR 7 OR 8 
 

101 382  

14 
 

 9 OR 10 
 

8 760  

15 
 

 9 OR 10 OR 11 
 

119 484  

16 
 

 1 AND 12 AND 13 
 

118 1 
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Forts. Tabell 1 Översikt litteratursökning 

CINHAL 140129-140206  (limits: 2000-2014, English language, Peer Reviewed adult 19 +) 

Söknr  *) Söktermer                                                    Antal träffar Antal valda 

*SST - Suggest Subject Terms 

 

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning genomfördes av valda artiklar utifrån SBU:s granskningsmall för 

kvalitativ metod. Vid kvalitetsgranskningen ströks en fråga som ej ansågs vara relevant, 

denna uteslöts vid bedömning av alla studier. Frågan som ströks var: genereras 

hypotes/teori/modell. Svarsalternativ för frågorna var ja, nej, oklart och ej tillämplig, där ja 

resulterade i en poäng och resterande alternativ i noll poäng. Poängen omvandlades sedan till 

en procentsats. Procentsatsen utgick från Willman et al. (2006, s. 96) där 60-69 % bedömdes 

som låg kvalitet, 70-79 % som medel och 80-100 % som hög kvalitet. 

 

Tabell 2. Översikt kvalitetsgranskning (n=14) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalité 

 

  

17 
 

 1 AND 12 AND 14 
 

137 1 

18 
 

 1 AND 12 AND 13 AND 15 150 2 

Boehmke & 
Dickerson 
(2005)    
 USA 
 

Kvalitativ 20 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer/ 
fenomenologisk 
analys 

Kvinnor klagade över att symtom som 
domningar, åtstramningar, illamående, 
hårförlust och förändrad kroppsbild 
orsakade lidande. 
 

Hög 

Boehmke & 
Dickerson 
(2006)      
USA 
 

Kvalitativ 30 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer/ 
hermeneutisk 
analys 

Fyra teman identifierades: 1) förändrad 
hälsa över en natt, 2) förlust av ett 
tidigare jag, 3) bedömning av sjukdom 
och 4) bedömning av framtiden, vad 
händer nu 
 

Hög 

Cebeci et al.   
(2012)  
Turkiet 
 

Kvalitativ 8 kvinnor Djupa 
semistrukturerade 
intervjuer/ 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Tre teman relaterade till cancer 
hittades: 1) behov, behov av stöd och 
information, 2) att leva med förluster 
ex bröst och hår, 3) förändringar på det 
normala livet, synen på livet och hälsa. 
 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt kvalitetsgranskning (n=14) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalité 

 

  

Doumit et 
al. 
(2010) 
Libanon 

Kvalitativ 10 kvinnor Djupa intervjuer/ 
fenomenologisk 
analys 

Fyra teman beskrev erfarenheten av 
cancer: 1) leva med förluster, 2) leva 
med skuldkänsla, 3) leva med rädsla 
och osäkerhet, 4) leva med behov av att 
få veta och dela kunskap. 
 

Hög 

Freysteinson 
et al.      
(2012) 
USA 

Kvalitativ 12 kvinnor Konversationella 
intervjuer/ 
fenomenologisk 
analys 

Att se sig själv i spegeln efter 
mastektomin upplevdes som både 
energigivande och som något negativ. 
Vissa ville undvika sin ’’nya’’ kropp 
och undvika speglar. Medan det hjälpte 
andra att se sig själva. 
 

Medel 

Hinsley & 
Hughes 
(2007)  
UK 
 

Kvalitativ 12 
deltagare 6 
kvinnor & 
6 män 

Konversationella 
intervjuer/ 
tematisk 
innehållsanalys 

En förändrad kroppsbild inbringade 
många känslor och påverkade 
deltagarnas tro, relationer och sociala 
förmåga. 
 

Medel 

Jayde et al. 
(2013) 
Australien 
 

Kvalitativ 13 kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer och 
skrift/ 
fenomenologisk 
analys 
 

Alopeci beskrevs som den mest 
smärtsamma följden av cancer där 
faktorer som förlust av självkänsla och 
förändrad kroppsbild var bidragande. 
 

Medel 

Lundgren & 
Bolund 
(2007) 
Sverige 
 

Kvalitativ 20 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer/ 
empirisk 
fenomenologisk 
psykologisk 
analysmetod 
 

Cancer ledde till stora förändringar.  
Kvinnorna blev känsligare för 
kroppsliga signaler, ifrågasatte sin 
tilltro till kroppen och livet och 
kroppen transformerades på många sätt 
till en budbärare.  
 

Medel 

Luoma & 
Hakamies-
Blomqvist 
(2004) 
Finland 
 

Kvalitativ 25 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer/ 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Nedsatt fysisk funktion ledde till 
minskad autonomi. Ett förändrat 
utseende ledde till en förändring i 
kvinnornas livsstil 

Hög 

Mosher et 
al. (2013)     
USA 
 

Kvalitativ 44 kvinnor Skrivna uppsatser, 
dagböcker/ 
tematisk analys 

Cancer och dess behandling kan 
påverka kvalitén på livet genom fysiska 
symtom, mental stress, förändrad 
kroppsbild och störda dagliga 
aktiviteter. Många söker en mening till 
sjukdomen. 
 

Hög 

Rosman 
(2004) 
Frankrike 

Kvalitativ 35 
deltagare, 
26 kvinnor 
& 9 män  
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
grounded theory 

Håravfall innebär, framförallt för 
kvinnor, en konfrontation med dödliga 
sidan av sjukdomen, medan det för 
män är normalt och oundvikligt.  
 

Medel 
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Forts. Tabell 2. Översikt kvalitetsgranskning (n=14) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalité 

 

Analys 

I denna litteraturstudie analyserades artiklarna genom en kvalitativ innehållsanalys i enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är en lämplig metod vid 

analys av kvalitativa artiklar, eftersom den enligt Downe-Wamboldt (1992) genererar så väl 

intressant som teoretiskt användbar information utan att förlora mycket av ursprunglig fakta. 

Analysen har genomförts med en manifest ansats vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär att endast det synliga och uppenbara som direkt uttrycktes i texten har 

analyserats. Det första steget i analysprocessen var att läsa igenom materialet ordentligt för att 

få ett helhetsintryck av vad de insamlade artiklarna handlade om, hälften av artiklarna lästes 

först utav en av författarna och de andra av den andra författaren. Därefter extraherades de 

textenheter som svarade mot det valda syftet. För att stärka trovärdigheten samt att få en 

helhetssyn av det insamlade materialet bytte författarna sedan artiklar med varandra för att 

läsa och kontrollera materialet och de extraherade textenheterna. Totalt extraherades 153 

textenheter i denna litteraturstudie. De utvalda textenheterna översattes och kondenserades 

vilket innebär att de förkortades ner utan att förlora kärnan. De kondenserade textenheterna 

fick en märkning för att enklare kunna återfinnas i den ursprungliga textkällan. Märkningen 

bestod av en bokstav och en siffra. Bokstaven visade i vilken artikel textenheten återfanns och 

siffran visade var i artikeln. Nästa steg var att göra en kodning, detta är en första sortering av 

textenheterna. Efter kodningen gjordes en kategorisering av textenheterna vilket innebär att 

Tighe et al. 
(2010) 
UK 

Kvalitativ 10 kvinnor Intervjuer/tematisk 
analys 

Känslan av cancer var individuell men 
mycket lidande uppstod till följd av 
behandling: ej tillgodosett behov för 
fatigue hantering, anpassning till 
håravfall och vanställdhet samt behov 
av sexuell rådgivning. 
 

Hög 

Tveit Sekse 
et al.  
(2012)   
Norge 
 

Kvalitativ 16 kvinnor Djupintervju/ 
fenomenologisk 
analys 

Förändringar som orsakats av cancer 
ledde till en upplevelse av kroppslig 
tomhet som var relaterat till den 
främmande kroppen .  
 

Hög 

Wu & 
McSweeney 
(2007)     
USA 
 

Kvalitativ 10 kvinnor Personlig intervju 
och 
dagboksskrivning/ 
reduktions analys 

Tröttheten beskrevs vara på en nivå 
som var oväntat, det är mycket mer än 
bara vara trött. Bristande kunskap 
gällande fatigue var bedrövande. 

Medel 
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textenheter med likartat innehåll sammanfördes och bildade kategorier. Kategorierna 

beskriver och uttrycker det gemensamma innehållet i textenheterna, detta steg är kärnan i 

kvalitativ innehållsanalys. Kategoriseringen har skett i tre steg vilket resulterat i fem 

slutgiltiga kategorier (se tabell 3). 

 

Resultat 

Resultatet bygger på en analys av de 14 studier som valdes ut vid litteratursökningen. 

Analysen resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Översikt kategorier. 

Kategorier 

 
Att känna att kroppens inre förändras 

Att leva med en främmande kropp 

Att förlora en del av sig själv 

Att inte kunna kontrollera eller lita på kroppen 

Att vara positiv till kroppen trots sjukdom 

 
Att känna att kroppens inre förändras 

Studier (Boehmke & Dickerson, 2005; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Mosher et al., 

2013; Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson, 2011) visade att smärta var ett vanligt 

fenomen. Kvinnor beskrev att smärtan hade en stor inverkan på deras liv och gjorde att de inte 

fungerade som tidigare. Smärtan begränsade dem och blev ett hinder i vardagen. I studien av 

Mosher et al. (2013) beskrev en kvinna sig själv som en krympling, detta på grund av att hon 

hade svår smärta vilket gjorde att hon knappt lämnade sitt sovrum och hon kände sig som att 

vara i en dimma. I studien av Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) beskrev en kvinna 

smärtan så intensiv att hon inte kunde tänka på annat och det kändes som om den tog död på 

henne. Smärtan beskrevs som att den grep tag i dem och beskrevs även vara av en ömmande 

karaktär, detta bidrog till att det bland annat var svårt att ha kläder på sig (Boehmke & 

Dickerson, 2005; Tighe et al., 2011). 
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The bone pain is excrutiating. Even taking a shower hurt. It started in my legs 

and progressed to every bone in my body-even my teeth (Boehmke & 

Dickerson, 2005, s. 386). 

Kvinnor beskrev en konstant sjukhetskänsla och en upplevelse av att ha influensa. Ett 

konstant illamående var en bidragande faktor till detta. (Boehmke & Dickerson, 2005). 

I flertalet studier (Boehmke & Dickerson, 2005; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Wu & 

McSweeney, 2007) beskrevs att ett annat fenomen som kvinnor levde med var fatigue. Fatigu 

bidrog till att funktionsnivån på kroppen var låg och den hindrade dem från att göra 

vardagliga saker.  Denna trötthet var överväldigande och konstant, den försvann inte trots 

vila. All energi var försvunnen och orkeslösheten beskrevs som fruktansvärd. De hade blivit 

informerade om detta fenomen, dock inte hur intensiv det kunde vara. I Wu och McSweeney 

(2007) beskrevs att tröttheten gjorde kvinnor apatiska. Även grundläggande saker som att 

tänka var svårt. Det kändes som att de hade ett bedövningsmedel i kroppen som aldrig släppte 

(Boehmke & Dickerson, 2005). I studien av Wu och McSweeney (2007) beskrevs tröttheten 

vara så intensiv att kvinnor upplevde att det var som om de blivit drogade.  

I couldn´t overcome it. I couldn´t force myself… the fatigue was 

overwhelming… there would be times you might be tired but you can make 

yourself do it anyway. I couldn´t make myself do things anyway during certain 

phases of it. So it was just overwhelming. And, it did, kind of took over my 

life…(Wu & McSweeney, 2007, s. 121). 

Kvinnor kunde uppleva en temperaturförändring under sjukdomsförloppet. De beskrev att 

temperaturregleringen var i total obalans. De kunde få fruktansvärda vallningar, gå från att 

vara varm till att plötsligt bli kall. Den hetta kvinnor upplevde beskrevs som en annorlunda 

och konstig hetta (Tveit, Gjengedal & Råheim, 2013).  

I don´t sweat. My body just feels very hot. It´s like burning yourself on an iron. 

It´s another kind of heat, a strange heat. On the outside, your skin has a 

natural color, but on the inside you feel like hot cinders (Tveit et al., 2013, s. 

22). 
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Att leva med en främmande kropp 

I studien av Wu och McSweeney (2007) beskrevs att cancerkroppen pratar ett främmande 

språk I flertalet studier (Boehmke & Dickerson, 2005; Boehmke & Dickerson, 2006; Jayde, 

Boughton & Blomfield, 2013; Tighe et al., 2011; Tveit et al., 2013) beskrevs att kroppen de 

levde med blev främmande och upplevdes vara utomjordlig och ofrånkomlig. De kände inte 

längre igen sig själva och såg inte ut som de hade gjort tidigare och som de var vana vid. 

Spegelbilden var någon annans, en främlings, den visade inte längre de själva.  

I lost not only my hair, but my eyelashes, eyebrows, pubic hair, and nasal hair. 

My best description is I felt like someone took a big eraser and erased me. I 

look in the mirror and say, ”Who are you? What happened to you?” I don´t 

think the person in the mirror is me. I don´t look the same.  (Boehmke & 

Dickerson, 2006 s.1124) 

Ofullständighet var en förekommande upplevelse hos kvinnorna. De kände att de saknade en 

del av sig själva, något fattades. Att kroppen upplevdes som främmande bidrog till en känsla 

av kroppslig tomhet. Olika följder av sjukdomen och behandling gjorde att kvinnorna kände 

sig ofullständiga (Cebeci, Yangın & Tekeli, 2012; Tveit et al., 2013). Kvinnor beskrev 

tomheten och ofullständigheten som att ha ett gapande hål inom sig och som en känsla att 

bara vara en halv person. En känsla av att vara inkomplett och blottad var vanlig (Cebeci et 

al., 2012;Tveit et al., 2013). 

I studier (Cebeci et al., 2012; Jayde et al., 2013; Rosman, 2004) beskrevs att inte ha hår 

förstärkte känslan av en främmande och obekant kropp. Kvinnorna hatade och skämdes över 

sitt utseende eftersom det avslöjade att de var sjuka ( 

No hair. No eyelashes, no hair on your arms or your legs. No fanny hair, no 

hair anywhere. You´re just this white, white moon face...(Jayde et al., 2013, 

s.505). 

Trots att håret växte tillbaka kvarstod den främmande och obekanta känslan. Kvinnor med 

cancer tyckte inte om sitt utseende och beskrev det så här. 

This curly hair is crap, like I don´t know where that come from. I never looked 

like this in my life… (Jayde et al., 2013, s.509).  
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I studier (Boehmke & Dickerson, 2005; Cebeci et al., 2012; Freysteinson et al., 2012; Jayde et 

al., 2013; Rosman, 2004) beskrevs att sjukdomen påverkade synen på deras kroppar. Kvinnor 

upplevde kroppen som frånstötande, hemsk, vidrig, ful, vanställd och äcklades av sin egen 

spegelbild. Att se sig själv i spegeln var svårt eftersom spegelbilden visade resultatet av 

sjukdomen. Reflektionen som visades var negativ och upplevdes som äcklande (Rosman, 

2004). Kvinnor valde att referera till sina kroppar som objekt och tyckte inte att de var vackra. 

(Freysteinson et al., 2012; Lundgren & Bolund, 2007).  

I looked like a burn victim…. I was looking in the mirror constantly…. It was 

gross, it was so disgusting. I couldn´t hardly face myself or look at it because it 

was so disgusting. (s.367). 

Kvinnor beskrev sig själva som skeva och vanställda, de tyckte att deras kroppar var 

osymmetriska och deformerade (Boehmke & Dickerson, 2005; Freysteinson et al., 2012; 

Tighe et al., 2011).   

I en studie (Hinsley & Hughes, 2007) beskrevs att under sjukdomsförloppet gick kvinnor ner i 

vikt. Detta bidrog till att de tyckte att de såg sjuka ut. De såg sina kroppar som anorektiska 

och okvinnliga och kroppsformen påminde mer om ett barn eller en gamling. 

I try not to look in the mirror to be honest. The reflections you get, even from a 

distance is pretty awful… It´s like looking like someone out of Belsen (note 

Bergen-Belsen was a Nazi concentration camp) That´s the thought when you 

see it in passing and it´s a shock to get over (Hinsley & Hughes, 2007, s.86). 

Studier (Cebeci et al., 2012; Hinsley & Hughes, 2007; Lundgren & Bolund, 2007) beskrevs 

att kvinnor ansåg sig vara mindre attraktiva och åtråvärda och att känna sig sexig var 

omöjligt. De kände sig inte vackra längre, vilket gjorde dem ledsna och att saknade det 

utseende de en gång haft. I studien av Mosher et al. (2013) beskrev en kvinna känslan av att 

vara mindre attraktiv så här.  

How can I feel attractive when on many days I feel like a Picasso painting? 

(s.288) 

Det förändrade utseendet var källor till frustration och skam, de skulle aldrig se densamme ut 

igen (Boehmke & Dickerson, 2005; Mosher et al., 2013). 
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Att förlora en del av sig själv 

I studier (Doumit, El Saghir, Abu-Saad Huijer, Kelley & Nassar, 2010; Mosher et al., 2013; 

Rosman, 2004) beskrevs att förlora håret vid behandling av cancer upplevdes som upprörande 

och tufft trots att kvinnor var införstådda i att det var en väntad bieffekt. Det var en 

chockartad upplevelse och beskrevs som förkrossande och skamfullt. I studien av Rosman 

(2004) beskrev kvinnor skalligheten och förlusten av håret som genant. Håret hade en större 

betydelse än att bara vara hår, det var viktigt och det var en del av deras identitet. Då håret 

försvann var känslan av sig själv svår att behålla och kvinnor förlorade en djup del av sin 

identitet. Hårförlusten beskrevs av kvinnor som den svåraste delen under sjukdomen 

(Boehmke & Dickerson, 2005; Doumit et al., 2010; Jayde et al., 2013; Tighe et al., 2011).  

Det var inte bara integriteten som hotades då håret tappades utan även känslan av att vara 

kvinna hotades. Förlusten av könshår beskrevs som tufft och utmanade känslan av att vara en 

vuxen kvinna (Jayde et al., 2013). Andra förluster som bidrog till denna känsla var 

mastektomi och att få sin livmoder bortopererad. Dessa förluster gjorde att de upplevde en 

minskad känsla av att vara kvinna (Cebeci et al., 2012; Doumit et al., 2010; Freysteinson et 

al., 2012; Jayde et al., 2013; Mosher et al., 2013; Tveit et al., 2013). 

Att få sin livmoder borttagen medförde att en känsla av ett tomrum uppstod. Detta tomrum 

upplevdes som ett stort svart hål och bidrog till en minskad sexlust och en förlust av sig själv 

(Tveit et al., 2013). I studien av Cebeci et al. (2012) beskrev en kvinna förlusten efter en 

mastektomi så här. 

When it (the breast) is gone, you feel that your femininity is gone and that you 

are useless as a woman… (s. 409).  

Attributen som tidigare gjort dem till kvinnor var borta och detta gjorde att kroppen såg 

annorlunda och barnslig ut (Jayde et al., 2013).  

I feel a big loss without a breast. When I lost my breast I felt that I was missing 

something important. This lost breast is affecting me though I try not to show 

it; from inside I feel disturbed… This breast removal affected me a lot and also 

this loss of hair…  I feel pity for myself because I feel that I am missing 

something, I have something missing in me; to lose a part of your body is very 

difficult (Doumit et al., 2010, s.45).   
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Att inte kunna kontrollera eller lita på kroppen 

Studier (Lundgren & Bolund, 2007; Tveit et al., 2013; Wu & McSweeney, 2007) beskrev att 

förlust av fysisk funktion, ett förändrat utseende, symtom och konsekvenser av sjukdomen 

gjorde att kroppen blev synlig, sågs som ett objekt och upplevdes som problematisk. Kvinnor 

förlorade kontrollen och kunde inte längre lita på kroppen, en bristande tillit uppstod (. En 

känsla av att kroppen hade svikit dem var förekommande (Boehmke & Dickerson, 2006; Wu 

& McSweeney, 2007).  

My body failed me. I´m not supposed to be this young and this sick (Boehmke 

& Dickerson, 2006, s.1124).   

Kroppen kunde inte längre tas för given och kvinnorna var tvungna att lära känna 

sina kroppar på nytt. Den kropp som tidigare hade varit bekant och förutsägbar hade 

blivit främmande och oförutsägbar (Tveit et al., 2013).  Kvinnor upplevde en känsla 

av att vara under kroppens makt och de hade inget att säga till om. Kroppen var den 

som styrde, den var antingen villig eller ovillig (Lundgren & Bolund, 2007; Tveit et 

al., 2013).  

My mind says get up and do something. And my body says, no, you can´t move 

(Wu & McSweeney, 2007, s.121).      

 

Att vara positiv till kroppen trots sjukdom 

I studier (Boehmke & Dickerson, 2006; Lundgren & Bolund, 2007; Tveit et al., 2013) 

beskrevs att trots sjukdomens negativa följder kunde ändå kvinnor finna något positivt. Den 

främmande känslan rörande kroppen försvann och en ny kännedom växte fram, kvinnorna 

utvecklade en ny medvetenhet gällande kroppen. De såg den nya kroppen som en existentiell 

budbärare och som ett redskap vid prioritering i vardagen och vid livsstilsförändringar. 

Kvinnorna var imponerade av hur kroppen klarade av behandlingarna och dess förmåga att 

återhämta sig. Cancerrelaterad trötthet kunde upplevas som något positivt på grund av att 

tröttheten sågs som ett uttryck för helandet av kroppen (Wu & McSweeney, 2007).  

I studierna av Boehmke och Dickerson (2005); Freysteinson et al. (2012); Rosman (2004) 

uttryckte kvinnor att de var nöjda med hur de såg ut och med de kroppsliga förändringar som 

uppstått i samband med sjukdom och behandling.     
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Yeah, it´s ugly looking and it always will be unless I have reconstruction 

surgery. But it really doesn´t bother me, because… I was excited to get the 

cancer out. It was a tradeoff; it was worth every stitch (Freysteinson et al., 

2012, s.364). 

I studier (Boehmke & Dickerson, 2005; Rosman, 2004) beskrevs skalligheten som en del av 

den de var. Hårförlust sågs som något positivt och var något att vara stolt över.  

Yeah, I lost my hair- I don´t wear a wig. My baldness is my badge of honor (Boehmke & 

Dickerson, 2005, s.385). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av sin kropp vid 

cancersjukdom. Resultatet presenterades i fem kategorier; att känna att kroppens inre 

förändras, att leva med en främmande kropp, att förlora en del av sig själv, att inte kunna 

kontrollera eller lita på kroppen samt att vara positiv till kroppen trots sjukdom. 

 

Resultatet som framkom i litteraturstudien visar att kroppens inre förändras och att fenomenet 

fatigue påverkade kvinnorna negativt, hindrade och kontrollerade dem i deras vardag. 

Liknande beskrivningar gavs i en studie (Söderberg, Lundman & Norberg, 2002) om kvinnor 

med fibromyalgi där fatigue sågs som ett hinder, en börda och gjorde att det inte kunde vara 

närvarande. Kroppen var tung, utan energi och hindrade kvinnorna från att leva ett normalt 

liv. I en annan studie (Stridsman, Lindberg & Skär, 2014) gällande personer med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) beskrevs fenomenet fatigue som en känsla av att det var 

någonting fel med kroppen. Tröttheten var konstant och påverkade deras liv, de kände sig 

alltid trötta och ville sova. När de slappnade av blev tröttheten överväldigande. Oavsett hur 

mycket de sov fanns alltid tröttheten där och kontrollerade deras liv.  

 

Detta visar hur stor inverkan fatigue har på drabbade personer och deras livsvärld, oavsett om 

det gäller fatigue kopplad till cancer och dess behandling, KOL eller någon annan sjukdom. 

Det är viktigt att komma ihåg detta eftersom att fatigue inte är något som är synligt. I denna 

litteraturstudies resultat framkom det att många kvinnor upplevde att de inte fått tillräckligt 

med information för att kunna förstå vad fatigue verkligen innebar och hur det skulle påverka 

dem i deras liv. Detta beskrevs även i studien av Stridsman et al (2013) där många inte hade 
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fått förklaring, stöd eller information gällande fatigue, det var något de hade önskat samtidigt 

som de själva valde att inte ta kontakt med vården eftersom de var rädda att inte bli tagna på 

allvar.  

 

Dessa resultat visar på att det finns brister i utförandet av kommunikation och information 

från hälso- och sjukvårdens sida, ett behov av att få mer utförlig och ingående information 

finns och författarna av denna litteraturstudie anser att det är av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdpersonalen kan bistå med den information den drabbade behöver. I studien av 

Stridsman et al. (2013) uttryckte vissa deltagare att de inte hade sökt information eftersom 

fatigue inte går att bota, de kände att det var självförvållat och att det var så de skulle leva. 

Författarna anser att det är sjuksköterskans ansvar att se till att informationen ges och att inte 

förvänta sig att de drabbade tar kontakt vid frågor och funderingar. Att ge information och 

undervisa är delar som ingår i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. En 

sjuksköterska ska enligt Socialstyrelsen (2005) bland annat kunna kommunicera med 

patienter och närstående, ge stöd och vägledning för att främja en god delaktighet i vård och 

behandling, försäkra sig om att den givna informationen är förstådd samt uppmärksamma och 

ta kontakt med de patienter som inte uppvisar ett informationsbehov. Författarna anser att 

information gällande sjukdom och dess påverkan på kroppen är en väldigt viktigt del av 

vården av en patient och får inte glömmas bort. Att ha denna kunskap samt känna tillit till den 

kunskapen kan enligt Eldh (2006) göra det lättare att hantera sjukdomen och dess symtom i 

det vardagliga livet. Allt detta visar att god information kan ha stor betydelse och kan ge 

verktyg för att lättare kunna vara i/hantera sin sjukdom. Sjuksköterskor har ett stort ansvar att 

ge information, det är en väldigt viktig del av jobbet. Att ge information kan öppna upp för en 

dialog och kan lägga grunden för en god relation mellan vårdare och patient. Om 

vårdpersonalen tar kontakt och visar sig tillgängliga kan det leda till att den sjuke personen 

senare tar eget initiativ och vågar kontakta vården utan en rädsla för att inte bli tagen på 

allvar. 

Vidare visade resultatet i denna litteraturstudie att kvinnorna upplevde den nya kroppen som 

främmande och att de inte längre kände igen sig själva. Spegelbilden var inte längre deras 

egen och många kvinnor frågade sig själva ”vad hände med mig?”. De saknade något och 

hade en känsla av att vara ofullständiga. Enligt Toombs (1992, s. 64) är det svårt att acceptera 

kroppsliga förändringar som uppstår vid sjukdom och detta ger då en negativ kroppsbild, den 

nya kroppsbilden lever inte upp till de kroppsliga ideal som finns i samhället. Utifrån dagens 
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kroppsideal förväntas kvinnor hålla sig unga och smala. Ålderstecken så som rynkor, 

viktuppgång och lös hud anses vara mindre attraktivt och önskvärt (Montemurro & Gillen, 

2013; Tatangelo & Ricciardelli, 2013). Att ha levt med dessa ideal och att sen avvika från 

dem kan upplevas som svårt.  

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor refererade till sig själva och sina kroppar som 

utomjordliga. Enligt Toombs (1992, s.73) är det ett vanligt uttryck för att beskriva sin kropp 

vid sjukdom. Den främmande upplevelsen av kroppen som kvinnorna hade kan vara en känsla 

många upplever vid sjukdom (jmf. Toombs, 1992, s.70). Denna känsla tillsammans med 

ovilja att identifiera sig med kroppen kan medföra att de drabbade ser på kroppen som ett 

objekt. Att se på kroppen som ett objekt kan vara ett sätt att hantera, och i vissa fall ta kontroll 

över, situationen som då kan upplevas mindre traumatisk (Toombs, 1992, s. 70-73).   

I litteraturstudiens resultat framkommer det att med sjukdomen och dess följder förlorade 

kvinnorna en del av sig själva, så väl fysisk som själslig. De levde med en känsla av att vara 

mindre kvinnliga och upplevde att de förlorade en del av sin identitet. Detta är inte en ovanlig 

upplevelse vid kronisk sjukdom. Enligt Fleming, Tolson och Schartau (2004) kan försämrad 

kroppsförmåga till följd av sjukdom leda till att kvinnor känner sig oattraktiva, denna förlust 

kan i sin tur medföra en känsla av minskad kvinnlighet. Resultatet i denna litteraturstudie 

visar att förlust av identitet och kvinnlighet många gånger var kopplat till förlusten av hår. 

Liknande resultat sågs i en studie (Hunt & McHale, 2005) om alopecia areata där hår 

identifierades som ett viktigt attribut för kvinnor. Att förlora håret kunde påverka 

självförtroende och kroppsbild eftersom hår har en stark koppling till ens kvinnlighet, 

sexighet, utseende och identitet.  

Att få en kroppsdel bortopererad beskrevs i resultatet i denna litteraturstudie som förödande 

och som en stor förlust. Förutom förlust av en kroppsdel innebar det även en förlust av 

självförtroende, självständighet och en förändrad identitet. Studier (Singh, Hunter & Philip, 

2007; Senra, Oliveira, Leal & Vieira, 2012) beskrev amputation på ett liknande sätt. 

Amputation bidrog till en förändrad identitet, en identitet som sträckte sig längre än ett 

förändrat yttre, det var ett komplext fenomen som var kopplat till jaget på en djupare nivå. 

Enligt Singh et al. (2007) kan en positiv attityd hos hälso- och sjukvårdspersonal hjälpa 

patienter att se att livet fortfarande har ett värde och att de kan leva ett bra liv trots att de 

behövt amputera en kroppsdel.  
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Vidare visade resultatet i denna litteraturstudie att kvinnorna tyckte att kroppen inte längre 

gick att lita på och den var utom deras kontroll. De var kroppen som styrde dem i deras 

vardag och inte de som styrde kroppen. Snarlika beskrivningar gavs i studier (Eklund & 

Sivberg, 2003; Gauffin, Flensner & Landtblom, 2011) med unga drabbade av epilepsi. 

Epilepsin hindrade drabbade personer från att göra saker andra i deras ålder kunde göra. De 

hade inte kontroll över kroppen och kunde inte styra den. Denna känsla av okontrollerbarhet 

blev ett hinder i vardagen och medförde en rädsla. Även en studie (Kvigne & Kirkevold, 

2003) om effekter av stroke tog upp känslan av att vara under kroppens makt. Kroppen 

beskrevs som oberäknelig och gick inte längre att lita på, deltagarna kände sig svikna. De 

kunde inte styra kroppen, utan den levde sitt eget liv. Detta påverkade deras liv och 

begränsade dem i vardagen. Allt detta visar på hur sjukdom förändrar livet för den drabbade. 

Saker som tidigare tagits för givet och den vardagen som funnits blir inte längre den samma. 

Den drabbade känner sig inte längre trygg i den egna kroppen och relationen till kroppen 

förändras. Enligt Toombs (1992, s.62) uppstår vid sjukdom en förändring i den sjukes 

livsvärld som leder till en separation mellan kropp och själ, vilket kan medföra en känsla av 

oordning till den omkringliggande världen. Denna separation och känsla av maktlöshet är 

alltså inte enbart ett förekommande fenomen vid cancersjukdom, utan även vid andra 

sjukdomar. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att trots alla svårigheter som kom med sjukdomen kan 

kvinnor ha en positiv syn på sig själva och sin kropp. De kunde finna något positivt i allt det 

negativa. En faktor som kan ha bidragit till detta är känslan av sammanhang (KASAM). En 

högre grad av KASAM möjliggör för individer att uppleva en starkare känsla av hälsa än en 

individ med lägre KASAM. Enligt Antonovsky (2005, s. 42) kan individen uppleva en känsla 

av välmående trots sjukdom. Begreppet KASAM innefattar tre centrala komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att en individ kan 

förutsäga och hantera olika situationer. Uppstår något oväntat kan en person med hög 

begriplighet strukturera, ordna upp och förklara händelsen. Vid låg begriplighet upplevs det 

oväntade istället kaotiskt, slumpmässigt och oförklarligt. Hanterbarhet handlar om att ha så 

väl inre som yttre resurser för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå i livet. 

Individer med hög hanterbarhet ser inte sig själva som ett offer. De anser att tråkiga saker kan 

ske i livet men tycker inte synd om sig själva eller att livet är orättvist. Den tredje och sista 

komponenten, meningsfullhet, är när individer kan se någon mening i de svåra utmaningar de 



20	  
	  

ställs inför. Utmaningarna är värda att investera energi och engagemang i, de välkomnas 

istället för att ses som en börda (Antonovsky, 2011, s. 43-62). 

 

Metoddiskussion 

Åtta av de 14 studierna som valdes ut byggde på upplevelsen hos kvinnor med bröstcancer. 

Mycket av modern forskning verkar ha skett inom just bröstcancer. Stora delar av träffarna i 

litteratursökningen innefattade bröstcancer. Målet var att skildra upplevelsen av flera olika 

cancerdiagnoser, inte enbart en diagnos. Därför inkluderades studier där även män deltagit, 

detta gjordes enbart om det var möjligt att urskilja vad kvinnor respektive män sagt. Detta kan 

ha bidragit till att många av studier som valdes ut var inriktade på bröstcancer, eftersom det är 

en totalt kvinnodominerad diagnos.  

En svaghet i denna studie är att endast 153 textenheter extraherades från de utvalda artiklarna. 

De textenheterna som extraherats är fylliga och innehåller en djup beskrivning av kvinnornas 

upplevelser och därför är data, trots få textenheter, rikt.   

Genom att bearbeta fyra olika områden, nämligen pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet kan en studies trovärdighet och kvalitet diskuteras (Holloway & Wheeler, 2010, 

s. 302-303). 

Pålitlighet innebär att läsaren ska förstå tillvägagångssättet under studien och att förfarandet 

är välbeskrivet. Utifrån beskrivningar ska läsaren kunna förstå och återupprepa studien 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.303). I denna litteraturstudie har tydliga motiveringar och 

beskrivningar av tillvägagångssättet under litteraturstudiens gång givits. Beskrivningarna har 

angivits i både löpande text och i tabeller för att tydliggöra och förenkla förfarandet, detta 

anses vara en styrka. Analysförfarandet är utförd med en kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundman (2004), analysprocessen är tydligt beskriven och läsaren kan på så 

vis följa processen.  

Tillförlitlighet handlar om att deltagare från studien ska kunna känna igen sig i resultatet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.303). En styrka i denna litteraturstudie är att citat använts och 

att textenheterna som ingått i resultatet är analyserade med en manifest ansats, vilket innebär 

att det är fritt från tolkningar. Detta gör att data är så nära originalkällan som möjligt.  
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Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) innebär begreppet överförbarhet att resultatet 

som framkommit i ett kontext kan överföras till en liknande situation eller till liknande 

deltagare. I denna litteraturstudie har resultatet i diskussionen jämförts med studier som 

handlar om upplevelsen av att leva med andra kroniska sjukdomar. Många av upplevelserna 

som har framkommit i denna litteraturstudie har även identifierats i andra studier, detta är en 

styrka och visar på trovärdighet i det resultat som framkommit.  

Bekräftbarhet omfattar huruvida syftet har besvarats, detta med ett resultat som är fritt från 

forskarens förförståelse. Data ska gå att spåra tillbaka till originalkällan (Holloway & 

Wheeler, 2010, s.303). Författarna av denna litteraturstudie har hela tiden eftersträvat en 

objektivitet då materialet bearbetats. För att stärka trovärdigheten och att bevara objektiviteten 

samt uppnå ett resultat utan tolkningar har hälften av studierna lästs och analyserats av en 

författare. Därefter bytte författarna studier med varandra och genomförde samma procedur 

igen, vilket är en styrka i studien. Textenheterna kontrollerades mot originalkällan vid 

sammanställning av resultat för att utesluta tolkningar. För att enkelt kunna spåra tillbaka till 

originalkällan, samt att ge läsarna möjlighet till detta har alla de extraherade textenheterna 

givits en tydlig märkning. 

 

Slutsats 

Att drabbas av en sjukdom innebär mycket mer än att bara få en diagnos. En transition från att 

vara frisk till att bli sjuk genomgås och den drabbade får en ny syn på sig själv och 

förändringar i upplevelsen av den egna kroppen uppstår. Kroppen kan avvika från de ideal 

som samhället byggt upp. 

Cancer medför konsekvenser som påverkar individer i vardagen och de lever med en 

osäkerhet jämte mot kroppen. Därför är det av stor vikt att de drabbade personerna får den 

information och stöd de behöver för att kunna hantera den nya vardagen. Det är viktigt att 

även de närstående får en god information och stöd, får de det kan det i sin tur hjälpa den 

drabbadepersonen. Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att ge denna information på en 

individanpassad nivå.  

Det är viktigt att forskningen inom detta område utvecklas och breddas eftersom 

cancerincidensen är så pass hög i dagsläget och beräknas öka i framtiden. Det behövs en 

bredare forskning som innefattar upplevelser vid fler cancerdiagnoser samt vid olika faser 
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under sjukdomstiden. Den typ av cancer som är mest studerad är bröstcancer för kvinnor. 

Dagens forskning är mestadels koncentrerad på upplevelsen vid behandling och dess följder. 

Ett bredare fokus kan ge en mer nyanserad och djupare bild och kan bidra till en bättre 

beskrivning av personers upplevelser av sin kropp vid cancersjukdom. Vidare forskning 

gällande närståendeperspektiv med fokus på upplevelsen av att vara närstående till en 

cancersjuk är viktig. Detta eftersom närstående har stor betydelse för den sjuke personen och 

kan påverka dennes sjukdomsupplevelse samt för att kunna ge de närstående ett 

individanpassat stöd.  
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