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Bakgrund: Varje dag diagnostiseras cirka 20 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Ett 
cancerbesked kan vända upp och ner på tillvaron och påfrestar kvinnorna både psykiskt 
och fysiskt. Bröstcancer behandlas genom tre behandlingsprinciper; läkemedel, strålning 
och kirurgi. Sjuksköterskans roll är att visa tillit och ge kvinnorna stöd vilket ses som 
viktigt för deras välbefinnande. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors psykiska hälsa då de 
diagnostiseras och behandlas för bröstcancer. Metod: Grunden till studien är en kvalitativ 
analys av narrativer. Resultat: Fem olika teman ligger till grund för resultatet. (1) Att leva 
med rädsla, oro och ångest; ger en förståelse för kvinnornas psykiska välbefinnande under 
en bröstcancerdiagnos. (2) Att vårdas och behandlas; beskriver kvinnornas upplevelser av 
att vårdas och behandlas för bröstcancer. (3) Att förlora den kvinnliga identiteten; speglar 
känslor som uppstår när förlust av bröst och hår uppkommer. (4) Peruker och 
bröstproteser; beskriver betydelsen och känslorna för användningen av peruker och 
proteser. (5) Upplevelser av stöd; betonar vikten av hur viktigt det är med stöd från 
omgivningen, vänner och familj. Konklusion: En bröstcancerdiagnos medför lidande och 
en försämrad självbild. Därför är sjuksköterskans förhållningssätt i vårdande viktigt för 
kvinnornas psykiska välbefinnande under sjukdomsförloppet. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Every day about 20 women are diagnosed with breast cancer in Sweden. A 
cancer message can turn up and down on life and affect the women both mentally and 
physically. Breast cancer is treated by three different treatment principles; medicine, 
radiation and surgery. The nurse's role is to show trust and support the women and be 
considered as very important to their well-being. Aim: To describe the mental health of 
women as they are diagnosed and treated for breast cancer. Method: The basis for the 
study is a qualitative analysis of narratives. Results: Five different themes form the basis 
for the result. (1) Living with fear, concern and anxiety; gives an understanding of the 
women's mental well-being during a breast cancer diagnosis. (2) Care and treatment; 
describes the women's experiences of being cared and treated for breast cancer. (3) Losing 
the female identity; reflects feelings that occur when loss of breast and hair occurs. (4) 
Wigs and breast prostheses; describes the meaning and feelings of the use of wigs and 
prostheses. (5) Experiences of support; emphasizes the importance of support from the 
environment, friends and family. Conclusion: A breast cancer diagnosis causes suffering 
and a deterioration of self-esteem. Therefore, the nurse's approach to care is important for 
the women's mental well-being during the course of the disease. 
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INLEDNING 

Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med kvinnor som drabbats av bröstcancer. Vi 
har hört deras historier och blivit berörda av vad de fått erfara. Bröstcancer är en av de 
vanligaste cancerformerna och det drabbar inte bara kvinnorna själva utan hela deras 
omgivning. Att drabbas av bröstcancer blir i många avseenden ett lidande för både den 
drabbade och dess anhöriga då framtiden är oviss. Den psykiska hälsan påverkas av en 
cancerdiagnos och därför är det viktigt att sjuksköterskor uppmärksammar problemet för 
att lindra lidandet och främja en god hälsa. Det fokuseras på att behandla kvinnor för 
bröstcancer men den psykiska hälsan uppmärksammas mindre vilket kan bli ett problem då 
kvinnor ofta behöver stöd på flera olika sätt. 

BAKGRUND 

Bröstcancer      

I Sverige insjuknar varje dag omkring 20 kvinnor i bröstcancer. Det är den vanligaste 
sjukdomen bland kvinnor och de drabbade är framförallt i medelåldern och äldre. Varje år 
ställs drygt 61000 cancerdiagnoser i Sverige, av dessa är drygt 9000 bröstcancerdiagnoser. 
Av all cancer som drabbar kvinnor är 30 % bröstcancer. Då cancer bildas har balansen i 
celldelningen rubbats. Cancercellerna har delat sig okontrollerat och bildat en klump, alltså 
en tumör (Cancerfonden, 2016). För att utveckla bröstcancer spelar förekomsten hos nära 
anhöriga, som mor eller systrar, en stor roll och är kända riskfaktorer. Likaså kvinnor som 
har haft tidig menarche (första menstruationen), sen menopaus (menstruationens 
upphörande) sen graviditet, har övervikt, röker och har hög alkoholkonsumtion eller har 
använt p-piller under en längre tid, är också riskfaktorer som påverkar utvecklingen av 
bröstcancer (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Med hjälp av de olika behandlingsalternativen som finns idag överlever många individer 
sjukdomen. Idag finns fler överlevande med bröstcancer än någonsin men trots detta är det 
vanligt att det blir obalans i det fysiska och emotionella välbefinnandet efter en 
bröstcancerbehandling (Kenyon, Mayer & Owens, 2014). Ett bröstcancerbesked förändrar 
kvinnors tillvaro. Det är inte bara den fysiska förändringen av en kvinnlig kroppsdel som 
drabbas utan också den psykiska hälsan. Relationer till familj och vänner kan förändras 
dramatiskt menar Bergh et al. (2007). De vanligaste symtomen är upptäckt av knutor eller 
knölar i bröstet vid palpering men det förekommer också symtom som att känna smärta i 
bröstet eller att det blivit större i storlek. Andra symtom som inte riktigt är lika vanligt är 
förändringar i strukturen eller känslan av att det känns tjockare (Ericsson & Ericsson, 
2012).  

 



2 

 

Diagnostik och behandling 

Upptäckt av bröstcancer i form av screening gör att mortaliteten minskar bland de 
drabbade, vilket ökar chansen att överleva. Målet med undersökningen är att minimera 
risken och förhindra utvecklingen av invasiv bröstcancer. Tidig upptäckt leder till färre och 
mindre omfattande behandlingsåtgärder vilket ger bättre livskvalité och minskat lidande 
(Liedtke et al., 2017). För att diagnostisera bröstcancer används mammografi, en 
röntgenundersökning som utreder brösttumörer. Röntgenstrålar har en förmåga att tränga 
igenom olika slags vävnader och kan upptäcka skillnader mellan tumör-, körtel- och 
fettvävnad (Bergh et al., 2007). Mammografi är en viktig undersökning för att upptäcka 
bröstcancer i tid menar (Morris, 2015) och införandet av mammografi omfattar 20 % av 
alla nyligen diagnostiserade bröstcancerfall. Genom att upptäcka sjukdomen tidigt kan 
dödlighet och lidande reduceras signifikant (Liedtke et al., 2017). Undersökningen är 
obekväm men sällan smärtsam för kvinnor (Morris, 2015).  

En annan undersökningsform är ultraljud, det fungerar som ett komplement till 
mammografi. Om resultatet av mammografin är svår att tyda kan användningen av en 
ultraljudsundersökning lättare fastställa om det är en tumör eller inte. Kvinnor som har 
tätare bröstvävnad på grund av ärftlig bröstcancer eller använder preparat som innehåller 
progesteron och östrogen, undersöks både av mammografi och ultraljud för ett säkert 
resultat (Bergh et al., 2007). Mammografiscreeningen har en lägre känslighet och 
specificitet hos kvinnor med ökad brösttäthet, vilket också löper en högre risk för 
bröstcancer (Liedtke et al., 2017). En bröstcancerdiagnos kan aldrig färdigställas om inte 
ett vävnadsprov tas. Vid vävnadsprovet sugs celler ut med hjälp av en nål från det 
misstänkta området som sedan undersöks i ett mikroskop. För att kunna ställa diagnos är 
det lättare att studera ett större antal celler i ett vävnadsprov för att se hur tillväxten på 
cellerna ser ut jämfört med en frisk och normal vävnad (Bergh et al., 2007).   

När de olika undersökningsmetoderna har genomförts och en bröstcancerdiagnos har 
fastställts ska de olika behandlingsalternativen presenteras och tillsammans avgör läkare 
och kvinnan vilken behandling som passar bäst. Det finns tre olika behandlingsprinciper; 
läkemedel, strålning och kirurgi. Den vanligaste behandlingsmetoden är kirurgi och det är 
även vanligt att strålbehandling och läkemedel används efter en kirurgibehandling. 
Behandlingarna kan användas enskilt eller i kombination med varandra (Bergh et al., 
2007). Drygt 90 % av bröstcancerpatienter behandlas med kirurgi. Vid stora tumörer är det 
vanligt med medicinsk behandling i form av cytostatika (Bergh et al., 2007). 
Strålbehandling är en viktig del av den primära behandlingen för bröstcancer och den 
bidrar till ökad överlevnad (Liedtke et al., 2017). Strålning på ett begränsat område i 
kombination med kirurgi minskar risken för återfall av bröstcancer ytterligare (Moran, 
2015). 

Bergh et al. (2007) beskriver hur påfrestande ett bröstcancerbesked är för kvinnor, även om 
de är förberedda är det ändå oerhört påfestande. Ett sådant besked leder de flesta kvinnorna 
till ett inre kaos, vilket kvarstår olika länge för olika kvinnor men det kan övergripande 
beskrivas som en påfrestande livshändelse för alla drabbade. Bolejko, Zackariasson, Hagell 
och Wann-Hansson (2013) beskriver hur kvinnor föreställer sig det värsta i samband med 
ett bröstcancerbesked och känner sig hotade av en dödlig sjukdom. Samtidigt som dessa 
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känslor svämmar över känner de sig också skyddade eftersom att de är omgivna av sina 
familjer som ger stöd, vilket väcker hopp och styrka. 

Lidande     

Lidandet kan beskrivas som den smärta som människan upplever då dennes helhet hotas 
eller håller på att upplösas. Lidande går inte att lokalisera till en specifik dimension utan 
berör hela människan som en helhet och vår upplevelse av oss själva i världen (Eriksson, 
1994). Lidande kan beskrivas som en del av verkligheten och hör samman med mänskligt 
liv. Mänskligt lidande kan bli outhärdligt och vår förmåga att uppleva hälsa kan bli 
bristfällig. Ett outhärdligt lidande för människan kan uppfattas som förlamande och hindrar 
oss i vår vardag att leva normalt. Lidande och hälsa utesluter inte varandra, tvärtom, de hör 
ihop. En människa som upplever uthärdligt lidande kan samtidigt uppleva hälsa (Eriksson, 
1994). Lidande är något som består av både människans upplevelser av liv, hälsa och 
sjukdom i fysisk, psykisk och andlig mening. Ett lidande kränker den mänskliga 
värdigheten vilket innebär en förlust men också en möjlighet till nytt liv och avstämning 
(Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). 

Läkare och sjuksköterskor fokuserar ofta på diagnosen bröstcancer och dess behandling 
istället för kvinnans känslor. Kvinnor har därför upplevt det som svårt att prata om sina 
känslor och funderingar vilket i sin tur kan leda till ett ökat lidande skriver (Morse et al., 
2014).  

Psykisk hälsa 

En god hälsa är relaterat till hela människan i sin helhet och utformas av välbefinnande, 
känsla av sammanhang och upplevelser av meningsfullhet. Avviker något av dessa är det 
vanligt att känna ohälsa av något slag (Willman, 2014). Psykisk ohälsa är idag ett stort 
folkhälsoproblem och har såväl en biologisk och psykosocial inverkan. Många av de som 
drabbas av bröstcancer funderar ofta på hur det påverkar dem fysiskt och psykiskt. Det är 
därför viktigt att sjuksköterskor möter patienternas oro och ängslan i alla verksamheter 
eftersom psykisk ohälsa drabbar alla åldrar (Skärsäter, 2014).  

Psykisk ohälsa är ett vanligt problem hos patienter med bröstcancer. De flesta får inte den 
psykologiska hjälp de behöver. Kvinnor med bröstcancer upplever oftast mer psykisk 
ohälsa än innan. De tycker ofta det är känslomässigt jobbigt att prata om sin sjukdom och 
om hur de mår med sjukvårdspersonalen, vilket resulterar i ett lidande. Sjuksköterskor med 
bred kompetens kan tillföra något viktigt och unikt för den drabbade genom stöd, som då 
bidrar till ett ökat välbefinnade. Psykologiskt stöd kan minska den psykiska ohälsan och 
sjukdomslidandet för kvinnor med bröstcancer (Milanti, Metsälä & Hannula, 2015).
    

Sjuksköterskans profession i omvårdnaden  

Idag beskrivs begreppet omvårdnad som ett ämne, en vetenskaplig disciplin och ett 
forskningsområde. Begreppet omvårdnad relateras till våra grundläggande antaganden om 
tillvaron och synen på människan (Willman, 2014). Ett viktigt begrepp är KASAM som 
innefattar en känsla av sammanhang där fokus från risk- och sjukdomsfaktorer flyttas till 
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friskfaktorer. KASAM bygger på tre dimensioner och alla tre bidrar till en större känsla av 
sammanhang. De tre dimensionerna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
menar (Antonovsky, 1991). De tre dimensionerna är viktiga att ta hänsyn till för 
sjuksköterskor för att kunna ge patienter en så bra förutsättning till god vård som möjligt. 
  

Dahlberg och Segesten (2011) menar att visa tillit och ge patienter stöd är en viktig del av 
sjuksköterskors arbetsuppgifter. Vårdrelationer kan se olika ut men oavsett typ så är det 
viktigt att ha en vårdande relation som är både inbjudande och berörande. Berg och 
Lundgren (2004) menar att vårdare som har ett stärkande och stödjande förhållningssätt i 
vårdrelationer främjar individernas inre resurser så de lättare kan uppnå hälsa och 
välbefinnande. (Baker et al., 2012) förklarar att kvinnor som nyligen diagnostiserats med 
bröstcancer befinner sig i ett känslomässigt lidande och upplever minskad livskvalitet, på 
grund av det är de i stort behov av känslomässigt stöd. 

PROBLEMFORMULERING 

För kvinnor som fått diagnosen bröstcancer är det vanligt att de känner oro, stress och 
ångest. Det är då viktigt att få professionell hjälp och stöd av sjuksköterskor för att få kraft 
och klara av fysiska men också psykiska utmaningar. Det är vanligt att sjuksköterskor ser 
till den fysiska problematiken främst då fokus ligger på att behandla kvinnor från cancer. 
Människors psykiska behov faller då i skymundan och kvinnor får inte det stöd de behöver 
för en bättre psykisk hälsa. Det är därför viktigt att sjuksköterskor får vetskap om 
problemet för att kunna ge stöd och förmedla tillit till kvinnorna så att de får kraft att 
hantera sin sjukdom.  

SYFTE  

Syftet var att beskriva kvinnors psykiska hälsa då de diagnostiseras och behandlas för 
bröstcancer.   
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METOD 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod med analys av narrativer (Dahlborg-
Lyckhage, 2012). Med kvalitativ forskningsansats menas att resultatet tolkas och beskrivs 
utifrån det fenomen som forskaren studerar (Segesten, 2012). Denna typ av metod valdes 
för att få ta del av individernas livsvärld och erfarenheter. Analys av narrativer ger kunskap 
och förståelse kring området och ger data som beskriver människans livsvärld (Dahlborg-
Lyckhage, 2012).  

Urval 
 
Inklusionskriterier: Författarna har valt självbiografier som är skrivna på svenska av 
kvinnor som blivit drabbade av bröstcancer och som passar bra till studiens syfte. Kvinnor 
i alla åldrar inkluderades i studien. Författarna har valt självbiografier utan att ta hänsyn till 
vilket år de skrivits då det ansågs irrelevant. Exklusionskriterier: Faktabaserad litteratur 
och självbiografier ur ett annat perspektiv än patientens har valts bort och likaså män som 
drabbats av bröstcancer har också uteslutits. 

Datainsamling 
Sökningen till studien har gjorts i Libris som är ett nationellt sökverktyg som kan användas 
för att finna titlar på bibliotek i Sverige (Forssblad, 2016). Sökordet var bröstcancer med 
fokus på svenska författare och 56 träffar hittades, 6 biografier användes till resultatet då 
självbiografierna svarade bra på studiens syfte. Se tabell 1 för vidare presentation av 
självbiografierna och bilaga 1 för beskrivning av sökprocessen. 

 

Tabell 1 

Titel: Antal sidor: 

Bröstresan (Palmcrantz, 2011) 142 

Cancer som resesällskap (Målevik, 2011) 63 

Enbröstad (Grahn, 2003) 88 

Jag vill leva (Tiger, 2010) 75 

Mellan köksfönstret och evigheten - Om 
kärlek, vänskap och arbete (Thunberg, 
2006) 

278 

När livet rämnar (Nyberg, 2008) 154 
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Analys 
Författarna till studien har analyserat sex självbiografier genom analys av narrativer, enligt 
Dahlborg-Lyckhage (2012). Narrativer kan översättas till ordet berättelse. Att ha ett tydligt 
syfte har hjälpt författarna att få fram det mest relevanta ur självbiografierna. Författarna 
läste självbiografierna noggrant var för sig, för att få en helhet och för att kunna identifiera 
det meningsbärande i texterna. De stycken som verkade mest intressanta har författarna 
läst gemensamt för att få en bättre helhet till arbetet. När texterna analyserades kunde 
författarna sedan ta ut det som var meningsbärande och där efter identifierades likheter och 
skillnader. Budskapen växte sedan fram och jämfördes så att nya rubriker kunde bildas. Att 
analysera en text innebär att kartlägga olika delar i texten och hur de hänger ihop i en 
berättelse. Det handlar både om en analys, en tolkning och en förklaring menar Dahlborg-
Lyckhage (2012). Se exempel på analysarbetet i tabell 2 och för sammanfattning av 
självbiografier se bilaga 2. 

Tabell 2 

 

Meningsbärande delar 

 

Återspegling av budskap 

 

Tema/Resultatrubriker 

Att se sitt opererade bröst 
när tejpen drogs bort känns 
som inte som mina bröst 
längre. Det är inte min 
egendom längre. Ett 
minerat område där bara 
massa sjuksköterskor och 
läkare klämmer på. 

Kvinnorna beskriver hur 
sjukhusbesök och 
undersökningar varit 
påfrestande, både fysiskt 
och psykiskt. 
Behandlingarna som de 
tvingas genomgå innebär 
konsekvenser som att 
förlora både bröst och hår 
vilket gör att det inte längre 
känner sig som en hel 
kvinna. 

Att förlora den kvinnliga 
identiteten 

 

Etiska överväganden 
Då metoden av studien innebär granskning av självbiografier är det viktigt att återspegla 
dess resultat så att innebörden av självbiografierna inte ändrar riktning. Författarna till 
studien har analyserat texterna i självbiografierna och efter det utformat studiens resultat. 
Det är viktigt att resultatet i studien blir så sanningsenligt som möjligt av självbiografierna 
då det anses vara ett stort ansvar så inte innehållet förvrängs, eller på något sätt kränker 
författarna till självbiografierna (SFS 1960:729). Att behandla innehållet i självbiografierna 
med värdighet och respekt anser författarna till studien som viktigt och har strävat efter 
detta genom hela arbetet. Författarna till självbiografierna har själva valt att publicera sina 
texter och har därmed förståelse för att de kommer läsas och bearbetas av andra individer. 
Olsson och Sörensen (2011) skriver om fyra grundläggande etiska principer som är viktiga 
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vid all kontakt mellan människor. Dessa etiska principer är godhetsprincipen, 
autonomiprincipen, rättviseprincipen och principen att inte skada. Godhetsprincipen som 
strävar efter att göra gott och nytta för andra människor är den princip som författarna till 
studien förhållit sig till. Författarna vill också göra gott för individerna genom att belysa 
hur viktigt det är att vården utvecklas för individer som drabbas av bröstcancer och dess 
psykiska problematik som det medför.  
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RESULTAT 

Utifrån den kvalitativa ansatsen har författarna till studien kommit fram till följande fem 
teman:  

Ø Att leva med rädsla, oro och ångest 

Ø Att vårdas och behandlas 

Ø Att förlora den kvinnliga identiteten  

Ø Peruker och bröstproteser  

Ø Upplevelser av stöd 

Följande teman kommer att presenteras i löpande text med hjälp av citat från 
självbiografierna i resultatet. 

Att leva med rädsla, oro och ångest 

Att få en bröstcancerdiagnos innebär en känslomässigt jobbig tid. Det är inte bara de 
enskilda kvinnorna som drabbas utan också deras familj, vänner och närstående. Tiden 
efter ett cancerbesked kan känslor som sårbarhet, oro och rädsla uppträda, vilket är 
normalt. Hur kommer framtiden se ut? Hur kommer behandling påverka? Kommer cancern 
försvinna? Hur blir det med jobbet? Kvinnorna beskriver oron och ångesten som mycket 
påfrestande i vardagen. 

Nyberg (2008) skriver: 

Jag har mycket ångest under den månad som går från återbesöket fram till dess att 
behandlingen ska starta. Förra gången upplevde jag riktig dödsångest för första 
gången i mitt liv. Jag chockades av den oerhörda kraften i det, lamslogs av detta 
att uppleva en urkraft, en existentiell känsla i kropp och själ som inte liknade något 
jag upplevt innan. Ingenting, jag säger ingenting jag varit med om tidigare i livet 
av alla jobbiga händelser kommer i närheten av detta (s.49). 

Att drabbas av bröstcancer medför känslor som oro och ångest. Oron medför problematik 
som sömnsvårigheter och för flera av kvinnorna krävs det medicinering. Flera av 
kvinnorna menar att god sömn påverkar de positivt i form av mindre oro och ångest. Stora 
delar av oron handlar om vad som händer i deras kroppar och vad som kommer hända i 
framtiden. Oron och rädslan över att veta att sjuka celler delar sig och blir fler och fler 
innan behandlingar sätts in känns skrämmande. Många av kvinnorna känner rädsla och oro 
för deras existens, många funderingar kretsar kring om de kommer att dö. 

Thunberg (2006) skriver: 

Hans enda fråga var konkret:  

-Mamma, kommer du att dö? 
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Mitt svar var lika konkret: 

-Nej, absolut inte. Det kan lova dig.  

Jag blev tvungen att lova det jag själv inte vågade tro på. Men det var inte bara för 
hans skull. Jag ljög mig trosviss också för egen del. Eftersom jag inte uthärdade 
tanken att jag, hans enda mamma, skulle dö ifrån honom när han bara var 13 år. 
Så kunde det bara inte vara (s.91). 

Att vårdas och behandlas 

Tiden inför en bröstcancerbehandling påverkar kvinnorna emotionellt eftersom de känner 
sig sårbara och utsatta. De beskriver att de känner sig som objekt när sjuksköterskor och 
läkare fokuserar mer på sjukdomen än på hela människan. Det uppstår känslor att 
människan bakom sjukdomen glöms bort och att det istället fokuseras på cancern.  

Nyberg (2008) skriver: 

Jag undrar ibland hur läkare tänker. De är helt inne på den medicinska biten, och 
det är bra, men ibland kanske de glömmer av hur viktig kopplingen kropp – själ är. 
Förstår han verkligen inte hur jag våndats och plågats den här veckan (s.85).  

Kvinnorna upplever att läkare och sjuksköterskor fokuserar på cancern men glömmer 
människan bakom sjukdomen. Att behandlas och vårdas är en stor påfrestning och 
kvinnorna förklarar att de inte tas på allvar till en början. Att genomgå en del behandlingar 
upplevs som ett stort obehag och fler av kvinnorna beskriver att de efter 
cellgiftbehandlingar känner sig smutsiga då de bär på ett gift och känner rädsla för att 
skada sin omgivning. Målevik (2011) skriver: Då någon kommer och hälsar på känner jag 
osäkerhet om jag verkligen skall krama personen, för jag känner mig så smutsig (s.33). Att 
genomgå behandlingar medför vissa biverkningar som koncentrationssvårigheter, trötthet 
och stelhet i leder. Information om olika biverkningar som kan uppstå upplevs som 
bristfälliga vilket de inte var beredda på. Detta har skapat onödigt lidande men vid kontakt 
med sjukvården har biverkningarna visat sig vara helt normala. Om informationen om 
detta framkommit tidigare hade oron och lidandet uteblivit. 

Det framgår också att mer kontakt med sjukvården hade uppskattats efter färdig 
behandling. Ett telefonsamtal betyder mycket då frågan hur man mår och känner har stor 
betydelse för en som drabbats av cancer och bär på många olika känslor, allt mellan hopp 
och förtvivlan. Kvinnorna upplever det som viktigt att bli sedd som en hel människa och få 
stöd från sjukvården. Dock upplever kvinnorna att de inte blir tillräckligt sedda och att 
deras psykiska välbefinnande glöms bort men upplevelsen av vårdandet har också varit 
positiv. Det är inte alla som känt sig som objekt utan flera har även känt att de har 
mottagits väl och fått det stöd som krävs för att de ska känna sig sedda. 

Att förlora den kvinnliga identiteten 

När bröstcancer upptäcks påbörjas en process hos kvinnorna som väcker mycket tankar 
och känslor. Sjukhusbesök och undersökningar innebär en påfrestning både psykiskt och 
fysiskt då kvinnorna upplever sig utlämnade och sårbara. Deras livsvärld förändras och de 
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tvingas möta sig själva under nya omständigheter. Behandlingarna som kvinnorna tvingas 
genomgå medför konsekvenser som innebär att förlora både hår och bröst. Detta upplevs 
som en stor förlust av den kvinnliga identiteten och bidrar till en förändrad självbild. Den 
stora förlusten ger en ökad känsla av sorg, sorg över att känna sig stympad och att inte 
längre känna sig som en hel kvinna.  

Grahn (2003) skriver: 

Bröstet är borta. Vad gör de med det? Hur behandlas det? Vördsamt? Det är ett 
”preparat” nu. Det skickas till patologen. Där kommer små bitar av det att 
undersökas av granskande ögon. Lymfkörtlar ur armhålan, tumörceller från 
knölen. Men resten? Eller vill jag alls tänka så? Vad jag skulle vilja är få begrava 
mitt bröst i jorden. Lägga det fint på ett vackert underlag i en liten, liten kista. Gå 
med den till kyrkogården där en liten, mycket liten, grav är iordningsställd. Så 
skulle jag sänka ner den, skotta över jord och, tror jag, känna frid. Så kunde det 
ligga där och vänta tills resten kommer (s.26).  

Kvinnorna upplever att läkarnas beslut om att behandla med operation har fattats snabbt då 
de anser att det är den behandlingsåtgärden som krävs. Detta leder till en psykisk 
påfrestning då kvinnorna upplever att de inte hunnit förbereda sig mentalt. Viljan att 
avlägsna ett bröst är stor då kvinnorna beskriver det som en lättnad att ta bort delar av 
cancern. Men även känslor som rädsla och obehag infinner sig då bröstet är avlägsnat och 
kvinnorna inte längre känner igen sina kroppar. Samtidigt beskrivs känslor som skuld, 
skuld över att inte vara glad och tacksam att cancern är borta. En behandlingsåtgärd är den 
enda utvägen och det är kvinnorna införstådda med men en operation innebär mer än att 
delar av cancern försvinner. Det innebär också att en stor del av den kvinnliga identiteten 
förloras. Palmcrantz (2011) skriver: Att se sitt opererade bröst när tejpen drog bort känns 
inte som mina bröst längre. Det är inte min egendom längre. Ett minerat område där bara 
massa sjuksköterskor och läkare klämmer på (s.44). Känslan av att bli stympad på en 
kroppsdel och att de inte längre känna sig som en hel kvinna upplevs som en sorg, något 
fattas. 

Peruker och bröstproteser 

Kvinnorna upplever att det tidigare har varit betydelsefullt att ha kroppsbehåring men när 
hår inte längre finns på grund utav behandling försämras självförtroendet och självkänslan. 
Valmöjligheten för kvinnorna är antingen att vara utan hår eller att bära en syntetisk peruk 
men valet är inte självklart för alla. Kvinnorna upplever att gå utan peruk skapar oro för 
andras upplevelser och tankar då det tydligt syns att sjukdomen är ett faktum. Men det är 
heller inte självklart att bära peruk då det upplevs som obekvämt, varmt och opersonligt. 
Upplevelsen av att förlora sitt hår som kvinna varierar. Det kan innebära påfrestningar och 
oro för hur det känns att bli utan hår och hur det kommer se ut när det väl växer ut igen. 
Men det finns också de kvinnor som upplever det som mindre påfrestande då den största 
delen av deras oro och ångest fokuserar på vad som sker i kroppen. 

Målevik (2011) skriver: 
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Ett exempel är en kvinna som pratade om att hon inte använder sin peruk, hon har 
aldrig känt sig bekväm i den. Dessutom sa hon:  

-Har jag fått vänja mig vid att tappa mitt hår så får minsann min omgivning också 
vänja sig! (s.39). 

Att leva med ett bröst upplevs som känslomässigt jobbigt då det tidigare varit självklart att 
ha två bröst. Tankar på hur andra ser på dem känns skrämmande och påfrestande. 
Kvinnorna beskriver hur de granskar andra kvinnors bröst och jämför sedan med sig själva. 
Målevik (2010) skriver: Jag lägger märke till hur de guppar så naturligt och hur deras 
båda bröst gör det samtidigt. Hos mig är det ett ensidigt guppande. (s.38). Efter 
behandling av bröstcancern beskriver de hur de fyller ut bh:n med bomull eller proteser 
vilket känns onaturligt och märkligt. Dock beskriver även kvinnorna att bröstproteser 
hjälper dem att återfå känslan av kvinnlighet. Att ha hår på huvudet och bröst är för 
kvinnorna en självklarhet och en stor del av identiteten då detta också påverkar en kvinnas 
välbefinnande och hälsa i stor utsträckning. Trots att delar av den kvinnliga identiteten 
förloras försöker kvinnorna ha en positiv inställning till situationen för att orka med 
vardagen. 

Upplevelser av stöd 

Kvinnorna förklarar att stöd från omgivningen blir viktig då de drabbats av en livshotande 
sjukdom och hamnar i en livskris. Kvinnorna beskriver att vänner och familj handlar olika 
i situationen, några drar sig undan och några sluter samman. För somliga tar rädslan över 
och de flyr från den kontakt de tidigare haft medan andra i omgivningen visar stöd genom 
telefonsamtal, stödjande ord och närvaro. Familjen blir en viktig del och ett stort stöd i den 
jobbiga tid som kvinnorna tvingas genomgå. Små saker som tidigare varit självklara får en 
helt annan innebörd och att få hjälp med hushållet eller sällskap till sjukhuset är 
betydelsefullt och stöttande i processen. Flera av kvinnorna förklarar att de alltid varit 
deras uppgift att ta hand om familjen och se till att alla har det bra i en fungerande vardag, 
men plötsligt är det kvinnorna som behöver stöd och stöttning för att orka kämpa. De 
beskriver sin tacksamhet då deras anhöriga följer med och ger stöd under besöken på 
sjukhuset och finner trygghet i deras närvaro. Stödet från nära och kära är välbehövligt och 
har stor inverkan för välbefinnandet. 

Stöd inger trygghet vilket resulterar i att vardagen blir enklare. Att samtala med personer 
som har kunskap och erfarenheter utav sjukdomen hjälper kvinnorna med att infinna ett 
lugn. Att omgivningen ger sin tid och aktivt lyssnar är något som kvinnorna upplever som 
två viktiga aspekter för att de ska känna stöd. De upplever också att det känns skönt att 
berätta om deras egna upplevelser och att slippa ta hänsyn till motparten då det relevanta i 
samtalen är att bejaka deras upplevelser, känslor och rädslor. Att prata med någon som 
varit i liknande situationer upplevs som stödjande då deras tankar och upplevelser är 
delade med någon annan. De finner tröst och stöd i att inte känna sig ensamma i den utsatta 
situationen och de upplever en lättnad då de får utbyta erfarenheter med varandra. Ett 
professionellt stöd i form av kuratorer och psykologer beskrivs också som en viktig del, att 
få prata med någon utomstående som inte har några förutfattade meningar och som har rätt 
förutsättningar till att göra skillnad. Det stödet förväntar sig kvinnorna ska leda till ett mer 
ökat välbefinnande än tidigare. 
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Att återgå till arbetet efter diagnostisering och behandling beskriver kvinnorna som en 
belastning och psykisk påfrestning till en början. Att möta kollegornas frågor om 
sjukdomen upplevs som ett obehag då kvinnorna ännu inte hunnit bearbeta sina egna 
känslor. Dock upplevs det även positivt då de på arbetet får möjlighet att skingra tankarna 
och fokusera på arbetsuppgifterna istället för på sjukdomen vilket upplevs som befriande. 
Thunberg (2006) skriver: För att orka vidare behöver vi stöd. Av vänner som ställer upp 
eller av ett arbete som engagerar oss så mycket att vi åtminstone får ta en paus från det 
som har hänt (s.233). 

Resultatsammanfattning 
Att drabbas av bröstcancer innebär en jobbig tid för de drabbade kvinnorna. Cellgifter, 
strålningar och operationer ger konsekvenser som innebär en förlust av både bröst och hår. 
Det är en psykisk påfrestning att förlora delar av den kvinnliga identiteten och det väcker 
mycket tankar och känslor som oro och ångest. Kvinnorna beskriver att de känner rädsla 
och oro för deras existens. Detta tar upp mycket tid i vardagen och flera har funderingar 
och tankar om döden. Att tappa håret leder till att kvinnorna får försämrat självförtroende 
och självkänsla, likaså upplevs det känslomässigt jobbigt att förlora ett bröst och stödet 
från omgivningen blir då mer viktigt. Familj och vänner utgör en stor del av stödet från 
omgivningen men kvinnorna förklarar även att det professionella stödet från sjukvården 
spelar en stor roll.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Den analysmetod som valdes var analys av narrativer som förklarar hur personliga texter 
kan analyseras och tolkas. Denna analysmetod valdes då analys av narrativer ger material 
som beskriver individers upplevelser av ett fenomen (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 
Författarna till studien valde att använda en kvalitativ forskningsansats för att beskriva 
kvinnors psykiska hälsa då de diagnostiseras och behandlas för bröstcancer. För att finna 
relevant textmaterial som passade till syftet i studien valdes självbiografier som 
analyserades på ett strukturerat sätt. Författarna till studien har valt självbiografier som är 
skrivna på svenska därför att författarna behärskar det språket bäst men också för att 
minska risken för misstolkningar som lättare uppstår på andra språk. Självbiografierna har 
valts utan att ta hänsyn till vilket år de är skrivna då det ansågs irrelevant i förhållande till 
syftet, författarna fann det intressant att belysa den psykiska hälsan i samband med 
bröstcancer oavsett årtal. Betydelsen för kvinnornas olika åldrar saknar relevans för syftet i 
studien och därför har författarna inkluderat kvinnor i alla åldrar. Faktabaserad litteratur 
valdes bort på grund av att det inte beskriver individernas psykiska hälsa i samband med 
bröstcancer, likaså har män som drabbats av bröstcancer exkluderats då flertalet som 
drabbas är kvinnor. Att använda sig utav intervjuer valdes bort på grund utav att författarna 
till studien saknar etiska tillstånd. Dessutom eftersträvades en djupare inblick i kvinnornas 
livssituationer vilket författarna upplevde att de fått genom att läsa självbiografier. 

Författarna har på förhand diskuterat sin förförståelse om hur det är att leva med 
bröstcancer. Den förförståelse som författarna hade om att alla kvinnor som drabbas av 
bröstcancer upplever psykisk ohälsa bortsågs och författarna bearbetade materialet med 
öppna ögon. Detta för att med en öppenhet kunna läsa självbiografierna och inte styras av 
sin egen förförståelse. Tillförlitligheten och trovärdigheten för studien ökar när 
förförståelsen på förhand har diskuterats. Genom att använda citat i texten förstärks 
trovärdigheten ytterligare då kvinnornas budskap, tankar och erfarenheter beskrivs 
ordagrant (Dahlberg, 2014). Författarna till studien bedömer att överförbarheten till andra 
grupper eller situationer är god, detta för att metoden är tydligt utformad och för att 
resultatet skulle kunna överföras på andra patienter med bröstcancer.  

Resultatdiskussion  
 
Resultatet visar att kvinnor som drabbats av bröstcancer känner sig sårbara och utlämnade. 
Eriksson (1994) beskriver att en människa känner lidande då dennes helhet hotas eller är på 
väg att upplösas. Precis som resultatet visar känner sig kvinnorna stympade på den 
kvinnliga identiteten då de förlorat bröst eller hår och ser sig inte längre som en helhet. 
Kenyon, Mayer och Owens (2014) hävdar precis som resultatet visar att det är vanligt med 
obalans i det emotionella och fysiska välbefinnandet då de drabbats av bröstcancer. 
Kvinnorna har förståelse för vad behandlingarna innebär och känner tacksamhet att få 
operera bort delar av cancern. Samtidigt upplever kvinnorna känslor som rädsla och 
obehag över att förlora en kroppsdel och inte längre känna igen sig själva, detta visar 
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tydligt på obalans i det emotionella. Vidare visar Sarenmalm, Mårtensson, Holmberg, 
Andersson, Odén och Bergh (2013) att bröstcancerpatienter upplever en rad olika 
emotionella reaktioner och psykiska symtom som kan ge en betydande inverkan på 
livskvaliteten. Det syns även tydligt i resultatet att kvinnorna lider av en konstant rädsla, 
oro och ångest för deras existens. Ovissheten kring sjukdomen medför existentiella tankar 
och känslor, om död och ensamhet, som tar upp en stor del av kvinnornas tid.  
 
Kvinnorna beskriver att självkänslan förändras i samband med bröstcancer. Bröst och hår 
är en stor del av den kvinnliga identiteten och under bröstcancerbehandling upplevs det 
som känslomässigt påfrestande, då det innebär en förlust av både bröst och hår. Detta 
medför oro och ångest för hur andra ser på dem. Muniz da Costa Vargens och Berterö 
(2017) förklarar att det är en psykisk påfrestning att förlora håret eftersom att det tydligt 
visualiserar sjukdomen.  
 
Milanti, Metsälä & Hannula (2015) beskriver att kvinnor som drabbats av bröstcancer 
sällan får den psykologiska hjälp de behöver. Precis som resultatet visar så upplever 
kvinnorna att sjukvården fokuserar mer på sjukdomen och glömmer att se till hela 
människan. Att kvinnorna inte blir sedda som en helhet och till stor del får hantera sina 
känslor själva leder till ökat lidande. I resultatet beskriver kvinnorna att självförtroendet 
och självkänslan försämras i samband med behandlingarna då delar av den kvinnliga 
identiteten går förlorad. Detta leder till ett lidande för kvinnorna. Eriksson (1994) beskriver 
att ett outhärdligt lidande kan uppfattas som förlamande för människan och kan hindra de i 
det vardagliga livet. I resultatet beskriver kvinnorna att de känner rädsla för att skada sin 
omgivning då de bär på ett gift och genomgår cellgiftsbehandling. De känner sig hämmade 
att leva som tidigare och är oroliga om de skall våga krama människor i deras omgivning 
under denna tid.  
 
Resultatet visar att kvinnorna är i stort behov av stöd från sin omgivning då det är vanligt 
att hamna i en livskris då de drabbats av bröstcancer. Tankar på sjukdomen och framtiden 
tar mycket energi, då är stöd från omgivningen viktig eftersom att deras tankar växlar 
känslomässigt. Milanti, Metsälä och Hannula (2015) beskriver att stöd kan minska 
sjukdomslidandet och den psykiska ohälsan som kvinnor med bröstcancer ofta drabbas av. 
Det är vanligt att kvinnor upplever att det är känslomässigt jobbigt att samtala med 
sjukvårdspersonalen om hur de mår vilket leder till ett lidande (Milanti, Metsälä och 
Hannula, 2015). Dock framgår det i resultatet att samtal med sjukvårdspersonal som har 
kunskap och erfarenhet av sjukdomen hjälper kvinnorna att finna ett lugn, då någon lyssnar 
till kvinnornas känslor och upplevelser. Denna aspekt är viktig för att kvinnorna ska känna 
och uppleva stöd. Antonovsky (1991) menar att sjuksköterskans förhållningssätt är viktigt 
för att patienten ska uppleva KASAM – känsla av sammanhang då de tre dimensionerna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet upplevs i vårdandet och vid samtal. 
Kvinnorna upplever det också skönt att samtala med någon som inte har några förutfattade 
meningar, vilket leder till ett ökat välbefinnande. Kvinnorna upplever det skönt att slippa ta 
hänsyn till den andre motparten och bara fokusera på egna upplevelser, känslor och 
rädslor. Berg och Lundgren (2004) beskriver att de som vårdar ska stärka och stödja 
individerna så att de lättare kan uppnå hälsa och välbefinnande. Dahlberg och Segesten 
(2011) beskriver också att visa tillit och att ge stöd är en stor och viktig del i 
sjuksköterskans arbetsuppgifter. 



15 

 

 
Bergh et al. (2007) beskriver hur ett bröstcancerbesked förändrar kvinnors tillvaro. Det 
sker förändringar både fysiskt och psykiskt. Relationer i omgivningen kan förändras 
dramatiskt i samband med detta. I resultatet framgår det tydligt att stöd från familjen och 
vännerna blir viktig. Kvinnorna upplever att omgivningen handlar olika beroende på 
situation. Vissa flyr undan då de upplever det som känslomässigt jobbigt och rädslan tar 
vid medan vissa sluter samman och är stöd för den drabbade.  

Författarna till studien anser att resultatet kan skilja något från vad ett resultat som 
utformats av självbiografier i nutid möjligtvis skulle visa. I dag utförs något som kallas 
bröstbevarande kirurgi, vilket innebär att endast delar av det sjuka bröstet avlägsnas. Li, 
Gao, Yu, Zhu och Cao (2016) förklarar att det finns olika typer av kirurgi vad gäller 
bröstcancer. Antingen utförs bröstbevarande kirurgi eller så avlägsnas hela bröstet vilket 
kan leda till en försämrad självbild och psykisk ohälsa. Ett resultat som skrivits idag, 
jämfört med det resultat som författarna till studien har presenterat, förväntas ha skillnader 
för det psykiska välbefinnandet. Som resultatet visar upplever kvinnorna oro och rädsla för 
vad andra ska tycka och tänka om deras kroppar som enbart har ett bröst. Om 
bröstbevarande kirurgi hade utförts på de kvinnorna hade troligtvis upplevelsen att känna 
sig stympad minskat eftersom delar av bröstet fortfarande finns kvar.  
 
Konklusion 
 
Att ta del av kvinnors upplevelser som drabbats av bröstcancer ger en tydligare förståelse 
för deras tankar och känslor. Upplevelserna visar sig vara olika för olika individer 
beroende på tidigare erfarenheter men också hur de reagerar på undersökningar, 
behandlingar och tiden efter. Att tappa hår och förlora ett bröst förändrar deras självbild då 
självförtroendet och självkänslan försämras. Det framkommer tydligt att stöd från 
omgivningen inger trygghet och ett lugn för kvinnorna. Att samtala med familj och vänner 
samt sjukvårdspersonal som har kunskap om sjukdomen, hjälper kvinnorna att minska 
lidandet. Omgivningen påverkar på detta vis det fysiska och psykiska välbefinnandet 
genom att möta kvinnornas livsvärld och lyssna till deras tankar, oro och rädslor. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet då kvinnorna är sårbara och bär på mycket 
oro och ångest. Sjuksköterskans förhållningssätt i vårdandet har stor betydelse för 
kvinnornas psykiska välbefinnande under sjukdomsförloppet. Det är viktigt att 
sjuksköterskan ser till varje kvinnas individuella behov då det skiljer sig för olika 
individer.  
 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 
Vidare forskning om kvinnors psykiska upplevelser då de drabbats av bröstcancer kan göra 
skillnad för både patienter och sjuksköterskor. Att få mer information kring ämnet gör det 
lättare för sjuksköterskor att anpassa sitt förhållningssätt i arbete och i tidigare skede kunna 
sätta in de resurser som krävs i rätt tid. Att få ta del av kvinnors personliga berättelser kan 
göra det lättare för sjuksköterskor att förstå hur en kvinna som drabbats av bröstcancer kan 
uppleva den psykiska hälsan under sjukdomstiden. 
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 Bilaga 2 
Sammanfattning av självbiografier 

Jag vill leva… är en bok som är skriven av en kvinna som är mitt uppe i livet med småbarn 
och familjeliv. När hon drabbas av bröstcancer tvingas hon operera bort sitt ena bröst. Hon 
beskriver det som att bli ”stympad” och berövad på sin kvinnliga identitet och bara vara en 
halv kvinna. Hon får stöttning utav sina barn, sin man och av vännerna som hjälper henne 
genom den tuffa resan.  

Maggie skriver i sin självbiografi Cancer som resesällskap om när hon hittar en knöl i 
bröstet, det var bröstcancer. Hon tvingas genomgå operation, strålning och cellgifter för att 
bli fri från cancern och hon beskriver hur det påverkar henne psykiskt. Men hon är stark 
och positiv och hon har tydliga mål i livet vilket är till hennes fördel.  

Mellan köksfönstret och evigheten – Om kärlek, vänskap och arbete är skriven utav Karin 
som drabbas av bröstcancer. För sju år drabbades hon första gången men har nu fått ett 
återfall. För henne var det viktigt att hålla sig fast vid det friska livet och inte se sig själv 
som en cancerpatient. Hon ville bli påmind om att hon var så mycket mer än en 
bröstopererad kvinna som tvingats genomgå strålbehandling. Hon beskriver att människan 
behöver tre ben för att kunna stå stadigt på jorden. Det som behövs är kärlek, vänskap och 
arbete. I hennes fall förlorar hon arbetsbenet när hon drabbades av bröstcancer men hon 
har fortfarande kärleken och vänskapen kvar. Hon beskriver att trots det står hon 
fortfarande stadigt på två ben. Men försvinner ett till blir det genast ohållbart.   

Bröstresan- Det dunkar till i brevinkastet, en hög med reklam och något som liknar en 
kallelse dimper ner. Ulrika öppnar brevet och ser att det är en kallelse till 
mammografiundersökning, attans… just den dagen kan inte Ulrika och utan att reflektera 
bokar hon om tiden. Det är inte så noga tänker Ulrika, jag får ta det en dag när jag har tid 
för den här dagen har jag viktigare saker för mig. Några veckor senare ringer det på 
telefonen. Bilderna är otydliga och en viss misstanke om en knöl finns. Aldrig kunde hon 
gissa att detta var början på en lång resa som skulle riva upp många känslor och sätta livet 
på sin spets.  

När livet rämnar- Eva lever ensam med sina två tonårs-söner. Hon var 43 år när hon första 
gången drabbades av bröstcancer. Tre år senare när livet börjar ta form igen och Eva börjar 
få tillbaka meningen med livet slogs hon till backen igen. Det som inte får hända hände… 
En ny cancer upptäcks i Evas andra bröst och resan börjar om igen. I hennes biografi får vi 
följa henne från första cellgiftsbehandling och resan som tagit henne genom cancern.  

Enbröstad- Maria står framför spegeln på hotellrummet i Strömstad. Hon lyfter armen upp 
och ner och märker att höger brösts form skiljer sig från det vänstra bröstet. Är det en 
knöl? En cancerknöl? Nu? När livet börjar se bra ut. I hennes biografi får vi följa henne 
genom behandlingar och känslostormar när hon tvingas bli enbröstad.  

 

 



 

 

 


