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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancersjukdomen hos kvinnor. 

Kirurgi är förstahandsvalet av behandlingsmetod och används enskilt eller i kombination med 

cytostatika, strålbehandling eller hormonell behandling. Bröstcancerdiagnosen i sig och 

förlusten av bröstet/brösten är en traumatisk upplevelse för kvinnan. Syfte: Syftet med denna 

studie var att undersöka hälsorelaterad livskvalitet och psykosociala situation bland kvinnor 

som efter en bröstcancerdiagnos har genomgått kirurgi med eller utan rekonstruktion Metod: 

En kvalitativ metod med deskriptiv design användes. Deltagarna till denna studie valdes 

genom ett strategiskt urval. Inklusionskriterier var kvinnor över 18 år, diagnostiserad med 

bröstcancer i mellersta Sverige som hade genomgått bröstcancerkirurgi med eller utan 

bröstrekonstruktion.  Totalt inkluderades sex kvinnor och semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Resultat: Den utseendemässiga förändringen efter bröstoperation kan leda till 

psykiska besvär såsom oro och ångest. Livet efter bröstcancer kan även upplevas som mer 

positivt då vardagen tas till vara på ett bättre sätt än tidigare. Stöd från anhöriga och hälso- 

och sjukvården var viktigt för kvinnornas livskvalitet. Flera deltagare uppgav att 

informationen från sjukvården var bristande och att de saknade uppföljning vilket skapade 

onödig oro. Slutsats: Resultatet av vår studie visar att livskvaliteten efter bröstcancerkirurgi 

är varierande. Det förekommer att kvinnorna lider av oro och ångest som påverkar deras 

psykiska hälsa negativt. Det finns ett stort behov av information och uppföljning för att känna 

sig trygg och välinformerad. Det är viktigt att ha kunskaper om detta som sjukvårdspersonal 

för att kunna ge rätt stöd till kvinnorna. 
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ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer for females. The primary 

choice of treatment is surgery and it can be the only sort of treatment or combined with 

chemotherapy, radiotherapy and/or hormonal treatment. Both the breast cancer diagnosis and 

the loss of the breast/breasts is an traumatic experience for the woman. Aim: The aim of this 

study was to investigate health-related quality of life and psychosocial situation among 

women after breast cancer that has undergone surgery with or without breast reconstruction. 

Method: A qualitative method was used with a descriptive design. The sample of participants 

for this study was a strategic sample. To be included in this study the women had to live in the 

middle of Sweden, be at least 18 years old and be diagnosed with breast cancer who have 

undergone surgery with or without breast reconstruction. Six women were included in the 

study and semi-structured interviews were carried out. Result: The main result of this study 

showed that the changed appearance, because of the breast surgery, can lead to psychological 

disorders such as anxiety and distress. Life after breast cancer may also be perceived as more 

positive because every day is utilized in a better way than before. Support from relatives and 

health care was important for the women and was associated with quality of life. Several 

women reported that the information from the health care was inadequate and that they lacked 

follow-up. Conclusion: The result of the study showed that the women experienced a varying 

of quality of life after breast cancer surgery. Anxiety and worry occurred and affected the 

women’s mental health. A need of information and follow-up were noticed in order to feel 

secure and well informed. It is important as health care professionals to have knowledge about 

this to provide the right support to the women.  
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INTRODUKTION 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancersjukdomen hos kvinnor och medelåldern 

för insjuknandet är vid 64 års ålder (Cancerfonden, 2012). Under år 2011 fick 8 382 kvinnor 

diagnosen bröstcancer (Socialstyrelsen, 2013).  Prognosen har utvecklats positivt de senaste 

årtiondena vilket kan ses som ett resultat av regelbunden mammografi av kvinnor, som leder 

till en tidig sjukdomsupptäckt, samt de förbättrade behandlingsmetoderna (Cancerfonden, 

2012).  Det går aldrig att förutsäga vem som kommer att drabbas av bröstcancer men 

forskning har påvisat ett antal faktorer som ökar risken att drabbas (Bergh et al., 2007). Dessa 

faktorer är förknippade med ärftlighet, livsstil, tidig menstruation och sen klimakteriedebut 

(Myklebust Sørensen & Almås 2011). 

 

Behandlingsmetoder 

Kirurgi är den vanligaste behandlingsmetoden vid bröstcancer och används som den enda 

behandlingsformen eller i kombination med cytostatika, strålbehandling och/eller hormonell 

behandling (Sköld Nilsson, 2011). Vid operationen avlägsnas tumören och en del 

omkringliggande vävnad med god marginal. Samtliga kvinnor som genomgått kirurgisk 

ingrepp av bröstet/brösten där hela eller en del av bröstet avlägsnats ska erbjudas en 

bröstprotes. De som opererat bort hela bröstet, det vill säga mastektomi, kan välja att 

genomgå en plastikkirurgisk operation där ett konstgjort bröst formas, en så kallad 

bröstrekonstruktion, vilken ofta består av ett flertal ingrepp innan det slutliga önskade 

resultatet nås (Cancerfonden, 2012). 

 

Cytostatika är en behandling som slår ospecifikt mot celler i kroppen med avsikt att hämma 

tillväxten av maligna cancerceller. Behandlingen ges för vissa former av bröstcancer där 

syftet både kan vara att förhindra recidiv av tumör eller för att behandla metastaserad cancer. 

Ibland kan tumören vara ogynnsam att operera på grund av lokalisation eller storlek, då kan 

cytostatika ges för att först krympa tumören (Cancerfonden, 2012). Att genomgå 

cytostatikabehandling med följande antihormonellbehandling fem år efteråt minskar risken att 

avlida med 50 procent för kvinnor som drabbats av den vanligaste typen av bröstcancer. 

Cytostatikabehandling ger många olika biverkningar. Fatigue, det vill säga en enorm psykisk 

och fysisk trötthet är en följd av cytostatikabehandlingen som kan upplevas väldigt tuff att 

hantera för cancerpatienten. Andra vanliga biverkningar är illamående, kräkningar och nedsatt 
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aptit. Håravfall är en annan och upplevs för många kvinnor som en väldigt traumatisk 

händelse (Cancerfonden, 2010). Kvinnor kan få utebliven menstruation vilket kan lämna en 

känsla av stor sorg och saknad (Bergh, 2007). Även kroppsuppfattning hos kvinnor som 

genomgår bröstcancerkirurgi förändras (McKean, L.N., Newman, E.F. & Adair, P., 2013). 

 

Kvinnlighet, sexualitet & kroppsbild  

Att genomgå mastektomi eller bröstbevarande kirurgi innebär inte bara att en del av kroppen 

tas bort, en del av kvinnligheten går också förlorad. Att känna sig stympad är en vanlig känsla 

efter bröstkirurgi dock är önskan att bli frisk betydligt viktigare än förlusten av ett bröst 

(Myklebust Sørensen & Almås 2011). Bröstet är en kroppslig symbol förknippat med 

sexualitet, sensualitet och moderskap (da Silva & dos Santos, 2010; Odigie et al, 2009). Det 

förändrade utseendet kan göra att kvinnan känner sig mindre attraktiv och det finns en 

övertygelse om att resten av omgivningen delar den uppfattningen. Det kan ta lång tid att 

acceptera den “nya kroppen” (Bergh, 2007). Tidigare studier har visat att kvinnor som 

genomgår bröstkirurgi får en förändrad kroppsuppfattning och det är vanligt med en negativ 

påverkan på sexlivet (Rowland et al, 2000; Bergh, 2007; Christie, Meyerowitz, & Maly, 2009). 

Crespo Cavalheiro och medarbetare (2012) visar i sin studie att diagnosen bröstcancer i sig 

påverkar kvinnans sexliv negativt. Efter åtföljande behandling med cytostatika kunde 

ytterligare en sexuell försämring ses hos kvinnorna. Minskad lust, lubrikation och 

tillfredsställelse var orsaker till att kvinnan blev mindre sexuellt aktiv. Vissa uppgav även 

obehag eller smärta vid samlag (Crespo Cavalheiro et al., 2012).    

 

En tidigare studie har visat att kvinnor som innan operationen hade en hög kroppsintegritet 

fann det svårare att anpassa sig till det nya utseendet. Att inte kunna acceptera den nya 

kroppen orsakade inget känslomässigt lidande däremot fanns en starkare känsla av att inte 

“vara sig själv” längre (Carver et al, 1998). Rekonstruktion av bröstet kan leda till att kvinnan 

får en bättre kroppsbild och därmed ökad livskvalité (Bergh, 2007). Dock kan de kvinnor som 

inte väljer att göra en rekonstruktion ha en minst lika god kroppsbild (Kraus, 1999). I val av 

operationsmetod är det viktigt att kvinnans önskemål framkommer (Bergh, 2007). 

Przezdziecki och medarbetare (2013) har i sin studie kommit fram till att kroppsliga 

förändringar efter bröstcancer och dess behandling kan leda till långvarig stress. Kvinnor som 

upplever sämre kroppsbild lider av större psykiska besvär i form av ångest och 

depression.  Sämre självkänsla och ett missnöje med vikten var även de bidragande faktorer 

till ökad psykisk ohälsa (Przezdziecki et al., 2013).  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=McKean%20LN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23730890
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Newman%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23730890
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Adair%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23730890
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Psykiska besvär 

Att förlora ett bröst kan innebära ett stort trauma för kvinnan och hur kvinnorna hanterar 

situationen beror på många faktorer bland annat personlighet, användandet av copingstrategier 

och kvinnans sociala situation. Ärret efter bröstet kan vara mycket traumatiskt för  kvinnan att 

förlika sig med och för många kan det vara extra svårt att låta andra se att de har opererat bort 

ett bröst. Frågor och kommentarer kan kännas besvärande (Myklebust Sørensen & Almås 

2011). Tidigare studier har undersökt psykiska hälsotillståndet hos kvinnor med bröstcancer 

som genomgått kirurgi och sett att tillstånd som depression och ångest ofta förekommer vilket 

i sin tur leder till försämrad livskvalité (Taira et al., 2011; Debess, Riis, Pedersen, & Ewertz, 

2009). En tidigare studie visar att depression, nära efter genomgådd kirurgi, har ett samband 

med hur livskvalitén kommer att utvecklas på längre sikt och det är viktigt att fånga upp dessa 

kvinnor tidigt för att erbjuda socialt och emotionellt stöd (Taira et al., 2011).  

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor med bröstcancer har ett stort behov av socialt stöd. 

Dåligt socialt stöd i samband med operation leder till försämrat psykiskt välbefinnande (Taira 

et al., 2011). Sjukvården har en stödfunktion och det är viktigt att ta sig tid att lyssna till 

kvinnans funderingar, svara på frågor, ge råd och stöd. Kvinnans närstående har också en 

viktig roll i att stödja kvinnan och framför allt har det visats att partnerns stöd är av extra stor 

betydelse (Myklebust Sørensen & Almås 2011). Stödet från det sociala nätverket är vanligen 

som störst under den initiala postoperativa perioden och minskar allteftersom (Taira et al., 

2011). Kvinnor med bröstcancer som lever utan partner har visats ha fler depressiva symtom 

än kvinnor som lever i ett parförhållande (Christie, K.M., Meyerowitz, B.E. & Maly, R.C., 

2009) 

 

Coping  

Kvinnor med bröstcancer hanterar ångest och depression och rädslan för återfall, som är en 

stor stressfaktor för dem, på olika sätt. Enligt Lazarus och Folkman är copingstrategier olika 

tillvägagångssätt, beteenden eller psykiska reaktioner som används för att bekämpa stressande 

händelser. Det finns två olika copingstrategier; problemorienterad- och emotionell coping. 

Problemorienterad coping innebär att personen utför aktiva handlingar för att bemästra 

stressiga förhållanden. Emotionell coping innebär känslomässiga handlingar för att förändra 

upplevelsen av en situation (Kristoffersen, 2005). Khalili och medarbetare (2013) har studerat 

copingstrategier hos kvinnor med diagnostiserad bröstcancer. Resultatet visade att kvinnorna 

både använde sig av problemorienterad- och emotionell coping (Khalili, Farajzadegan, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Debess%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Riis%20J%C3%98%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Riis%20J%C3%98%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Ewertz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Khalili%20N%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Farajzadegan%20Z%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Mokarian%20F%5Bauth%5D
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Mokarian & Bahrami, 2013). Hur kvinnan väljer att se på tillvaron kan vara betydelsefullt för 

hur väl livssituationen kan hanteras. Kvinnor som känner hopplöshet inför vardagen kan 

uppleva depressiva symtom oftare än de som väljer att se på tillvaron med kämpaglöd 

(Alcalar, Ozkan, Kucucuk, Aslay & Ozkan, 2012). Exempelvis kunde valet att fortsätta jobba, 

som var viktigt för en del kvinnor, påverkas av vilka copingstrategier som används. De som 

återgick till arbetet efter sjukdom upplevde en högre tillfredsställelse med livet som helhet 

och hade allt färre somatiska och psykiska besvär än kvinnor som förblev heltidssjukskrivna 

(Johnsson, Fornander, Rutqvist & Olsson 2009). 

 

Livskvalitet 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU, 2012] har 

Världshälsoorganisationen [WHO] beskrivit livskvalitet som en personlig uppfattning av 

livssituationen relaterat till den aktuella kulturen med dess normer, ens personliga mål, 

förväntningar, värderingar och intressen. Definitionen kan beskrivas som en personlig 

upplevelse vilken påverkas av den ständigt växlande livssituation och som förändras med 

tiden. Känslan av livskvalitet, påverkas av både fysisk och psykisk hälsa, familj och umgänge, 

arbete och fritid, ekonomi, boende, utbildning, samhörighet med andra människor med mera. 

Med hälsorelaterad livskvalitet menas de delar av livskvaliteten som påverkas av det 

hälsotillstånd som individen befinner sig i (SBU, 2012).   

 

Ett av de stora målen för hälso- och sjukvården är att höja känsla av livskvalitet eller 

åtminstone bevara den befintliga nivån. Eftersom begreppet livskvalitet kan uppfattas olika 

skiljer sig även åsikter om hur personer ska vårdas för att uppnå en bra livskvalitet (Brülde, 

2003). 

 

Problemformulering 

Kvinnor som drabbats av bröstcancer och genomgår mastektomi kan postoperativt uppleva 

minskad kvinnlighet, ändrad kroppsuppfattning, psykiska besvär i form av oro och ångest och 

uppleva brist på socialt stöd (Taira et al., 2011; Odigie et al., 2009 & Debess et al., 2009). För 

att kunna ge bra omvårdnad till sina patienter, är det för sjukvårdspersonal av stor vikt att ha 

goda kunskaper om detta och om hur det kan påverka livskvaliteten och psykosociala 

situationen hos kvinnor med bröstcancer. 

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Mokarian%20F%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Bahrami%20F%5Bauth%5D
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation 

bland kvinnor som efter en bröstcancerdiagnos har genomgått kirurgi med eller utan 

bröstrekonstruktion. 

 

METOD 

Denna studie var en del av en större studie som genomförs av en forskargrupp vid 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.  

 

Design 

Designen för denna studie var deskriptiv med kvalitativ ansats. 

 

Urval 

Kvinnor över 18 år med diagnostiserad bröstcancer som genomgått bröstcancerkirurgi med 

eller utan rekonstruktion inkluderades med hjälp av ett strategiskt urval i mellersta Sverige. 

Kontaktuppgifterna erhölls från Regionalt Cancer Centrum [RCC]. Totalt tillfrågades 59 

kvinnor att medverka i studien. Av de kvinnor som tackade ja till att delta i studien var det 

totalt sex kvinnor som kunde delta i en intervju under de två veckorna som datainsamlingen 

pågick. Kvinnor bosatta utanför författarnas hemstad exkluderades på grund av tidsbrist. Även 

de kvinnor som inte kunde medverka under den angivna perioden exkluderades.  

 

Datainsamlings metod 

Data samlades in under vecka 41 och 42 år 2013. En individuell semistrukturerad intervju 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide bestående av nio öppna frågor (Bilaga 1). 

Intervjufrågorna hade konstruerats av forskargruppen som är ansvariga för den större studien. 

Frågorna handlade om hur kvinnornas livskvalitet påverkats sedan de fick diagnosen 

bröstcancer. Även den psykosociala situationen relaterat till självkänsla, kroppsbild, 

sexualitet, familj och arbete berördes. Sociodemografisk data angående kvinnornas ålder, 

utbildningsnivå, civilstånd, tid sedan de fick diagnosen samt när de genomgick operation 

samlades in. Under intervjuerna ställdes följdfrågor och i slutet av intervjun tillfrågades 

kvinnorna om de hade något ytterligare att tillägga. 

 



6 
 

 

Tillvägagångssätt 

Till denna studie inviterades 59 kvinnor att delta. Målet var att 8-10 kvinnor skulle intervjuas. 

Ett informationsbrev om studien, innehållande en kort presentation av författarna, studiens 

syfte samt information om hantering av insamlat material, utformades på både svenska och 

engelska (Bilaga 2). Informationsbreven samt ett samtyckeblad sändes ut till kvinnorna per 

post. Svarsfrekvensen var låg. De kvinnor som tackade ja till att medverka i studien 

kontaktades via telefon där tid och plats för intervjun bokades in. Totalt intervjuades sex 

kvinnor. Två av intervjuerna ägde rum i kvinnornas egna bostäder. De andra intervjuerna 

genomfördes i enskilda studierum på ett bibliotek. I samband med intervjun informerades 

kvinnorna om att de när som helst under intervjun kunde ta en paus eller avbryta intervjun. De 

informerades även om att intervjun skulle komma att spelas in och att det endast skulle vara 

författarna samt eventuellt handledare och examinator som hade tillgång till materialet. För 

inspelning av intervjuerna användes en diktafon samt en smartphone för backup. Intervjuerna 

varade mellan 20-55 minuter. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Insamlat data och de medverkandes personuppgifter behandlades konfidentiellt. Innan studien 

påbörjades informerades kvinnorna om syftet med studien, vad frågorna kommer att belysa 

för områden och hur genomförandet kommer att gå till. I Enlighet med Lagen (SFS, 

2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 16 §, gav författarna 

information till de medverkande om att det var frivilligt att delta i studien och att de när som 

helst hade rätt till att avbryta sitt deltagande. Samtycke skickades ut till deltagarna och efter 

godkännande kunde datainsamlingen påbörjas (Lag 17 §, SFS, 2003:460). Författarna var 

medvetna om ämnets intimitet och tog hänsyn till möjlighet till att respondenterna skulle 

reagera känslosamt under intervjun. Trots det ansågs det var viktigt att genomföra 

intervjuerna med hopp om att uppmärksammandet av kvinnors psykosociala situation och 

livskvalitet efter bröstcancerkirurgi skulle kunna bidra till förbättrad sjukvård för dessa 

kvinnor. 

 

Dataanalys 

Studiens avsikt var att undersöka upplevelser och erfarenheter av ett visst fenomen och därför 

användes metoden manifest innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Efter 

datainsamlingen transkriberades intervjuerna. Det transkriberade materialet lästes igenom av 
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båda författarna och tillsammans diskuterades vad som var relevant material för studiens syfte 

och resten sorterades bort. Det kvarvarande materialet studerades och meningsbärande enheter 

valdes ut. Meningsenheterna kondenserades för att huvudinnehållet i meningen skulle bli 

tydligt. Varje kondenserad mening fick en tilldelad kod som gav en kortfattad beskrivning av 

meningsenhetens betydelse. Av de koder som hade liknande innehåll formades sedan 14 

underkategorier. Av underkategorierna bildades sedan åtta huvudkategorier. 

 

Ett exempel på tillvägagångssättet av innehållsanalysen presenteras i tabell 1.  

Tabell 1.  

Meningsbärande enheter  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

Jag tycker inte att det är något 

bröst men, nån liten liten kula 

där. Men det ser ut sådär i alla 

fall och det, det har väldigt 

mycket med vår kvinnlighet 

att göra, eller hur? Så att det 

var ett sorgearbete naturligtvis 

att bli av med någonting som 

är så viktigt 

Inte något bröst, bara 

en liten kula. Har 

mycket med vår 

kvinnlighet att göra. 

Sorgearbete att bli av 

med.  

Sorg efter 

förlust av 

bröst  

Känslan av 

minskad 

kvinnlighet & 

förändrad 

kroppsbild 

Kroppsbild 

Efter ett halvår av 

cellgiftsbehandling å 

antihormonellbehandling så, 

så hade mina äggstockar 

liksom, så, krympt så, så de va 

nästan som när jag kom ut 

därifrån så va det som jag gick 

på begravning för mina egna 

äggstockar, min 

kvinnlighetsbegravning 

 

Cancerbehandling 

krymper äggstockarna. 

Går på begravning för 

mina egna äggstockar, 

min 

kvinnlighetsbegravning 

Minskad 

kvinnlighet 

Jag tycker inte om att duscha 

längre, usch, jag tycker det är 

hemskt, jag vill inte. Jag håller 

inte på och känner och 

klämmer, jag gör det inte för 

jag tycker det är så äckligt 

Tycker det är hemskt 

att duscha. Klämmer 

inte eller känner för det 

är äckligt.  

Avsky mot 

sin egen 

kropp 
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RESULTAT 

Utifrån genomförda intervjuerna och analys av materialet resulterade i åtta kategorier; 

kroppsbild, psykisk hälsa, fysisk hälsa, stöd, vårdbehov & information, relationer, 

copingstrategier och vardagen, som utformats från 14 underkategorier. En översikt av 

resultaten presenteras nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2.  

Kategori Underkategori 

Kroppsbild Känslan av minskad kvinnlighet & förändrad kroppsbild 

Rädsla för omgivningens syn på utseende  

Psykisk hälsa  Psykiska besvär efter bröstcancer  

Förändrad livssyn 

Fysisk hälsa  Fysiska besvär efter behandling  

Stöd  Stöd från anhöriga och vänner 

Professionellt stöd   

Vårdbehov och information  Behov av att samtala om cancer  

Behov av information och uppföljning 

Relationer  Sexualitet  

Relation till vänner och familj  

Copingstrategier  Emotionell coping  

Problemorienterad coping  

Vardagen  Att återgå till arbetet  

 

 

Kroppsbild 

Känslan av minskad kvinnlighet & förändrad kroppsbild 

Kvinnor med bröstcancer som genomgått mastektomi kan välja att göra en rekonstruktion. En 

del av de som inte valt att genomgå en rekonstruktion kände sig stympade men tyckte inte att 

ett konstgjort bröst skulle kunna ersätta det riktiga bröstet. Bröstet upplevdes vara en viktig 

del av kroppen för att känna sig som en kvinna och förlusten ledde till känslomässiga 

reaktioner. 

“Jag tycker inte att det är något bröst men, nån liten liten kula där. Men det ser 

ut sådär i alla fall och det, det har väldigt mycket med vår kvinnlighet att göra, 

eller hur? Så att det var ett sorgearbete naturligtvis att bli av med någonting 

som är så viktigt.” (Intervju 2) 

 

Kvinnorna upplevde att behandlingen av cancer hade negativ inverkan på deras 

livskvalitet.  Den kirurgiska behandlingen kombinerades med cellgifts- och antihormonell 

behandling. En bieffekt av dessa behandlingar var att klimakteriet debuterade för tidigt vilket 

bidrog till att en kvinna upplevde att hennes kvinnlighet gick förlorad. Det beskrevs såhär. 
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“Efter ett halvår av cellgiftsbehandling å antihormonellbehandling så, så hade 

mina äggstockar liksom, så, krympt så de var nästan som när jag kom ut 

därifrån, så var det som jag gick på begravning för mina egna äggstockar, min 

kvinnlighetsbegravning” (Intervju 3) 

 

Hur kvinnorna såg på sig själva och den egna kroppen efter operationen skiljde sig åt. En del 

upplevde att förlusten av bröstet hade skapat avsky mot dem själva och att man därför undvek 

att betrakta kroppen. Medan några kvinnor hade lättare att acceptera det nya utseendet. 

 

“Jag tycker inte om att duscha längre, usch, jag tycker det är hemskt, jag vill 

inte. Jag håller inte på och känner och klämmer, jag gör det inte för jag tycker 

det är så äckligt” (Intervju 5) 

 

“Nä så jag tycker inte att det har blivit så mycket mer än att jag har ett bröst 

mindre så faktiskt, å då förstår man ju att man kanske är ganska lyckligt lottad 

då”(Intervju 4) 

 

En del av kvinnorna tyckte att förändringen av kroppens proportion efter mastektomin gjorde 

det svårt för dem att hitta kläder som passade dem. Det beskrevs såhär av en kvinna: 

 

“Skaffa kläder är väldigt knepigt för de t faller ju fel, som kvinna ska man ju ha, 

jag har ju fått lite då här (tar tag i det ena rekonstruerade bröstet)” (Intervju 1) 

 

På frågan om någon känt sig osäker på grund av sitt utseende svarade en kvinna att hon tyckte 

att det var värst de första åren efter operationen men att det går över med tiden och att man lär 

sig att acceptera sig själv igen. Det beskrev så här av henne: 

 

“Eh men det börjar jag komma bort ifrån, jag börjar strunta i, du ser jag sitter 

ju i den här nu (pekar på sin tröja). Annars så skulle jag inte gjort det, aldrig för 

bara kanske ett halvår sen eller nånting. Nej nej nej nej då hade jag haft kofta 

och jag hade haft halsduk och som hänger över” (Intervju 1) 

 

 

Att förlora ett bröst kan leda till att självbilden förändras och man vill inte visa sig inför andra 

människor. De kvinnor som hade en partner upplevde dock inte att förlusten av 

bröstet/brösten påverkat den sociala relationen till varandra, ändå beskrevs en känsla att något 

inte var som förut och att de inte kände sig lika tilldragande längre. En del av kvinnorna hade 

inte någon partner för tillfället och tanken på att finna en livspartner i nuvarande situation var 

helt otänkbar för en kvinna. 



10 
 

 

”Han har varit stöttande å så och för honom har det liksom inte varit, ah, ett 

bröst mer eller mindre, det är inte hela världen liksom… och min relation med 

min sambo, visst blir de lite förändrat men de é ju så liksom, mhh, nä men 

framför allt känner man sig själv kanske inte lika, attraktiv” (Intervju 4) 

 

“Jag har ju varit själv i många år så jag skulle aldrig vilja skaffa nån karl nu, 

den biten är borta från mitt liv” (Intervju 5) 

 

Rädsla för omgivningens syn på utseende 

Efter mastektomin kände en del av kvinnorna obehag för hur omgivningen skulle reagera och 

om de skulle bli konfronterade över hur de såg ut. Det gjorde att de undvek offentliga 

sammanhang där de tvingades visa kroppen. Några av kvinnorna använde en protes men 

berättade att det mest var för andras skull som de bar den, medan de själva mest upplevde att 

den kändes besvärlig. 

 

“Det kan väl va det där att, hemma ibland och ute i trädgården, då har jag ju 

inte protesen på ibland och med mig och sådär. Och för min del känns det bättre 

att inte ha den så att säga. Och men för att man ska se symmetrisk ut så brukar 

jag, har jag ju den för det mesta, och det är väl för andras skull, inte för min 

egen skull” (Intervju 6) 

 

“Man blir varm va, de blir svettigt och varmt, ja, det är bekvämare utan” 

(Intervju 6) 

 

Psykisk hälsa 

Psykiska besvär efter bröstcancer 

Det fanns en del kvinnor som efter diagnosen berättade att de hade grubblat över vad som 

kunde ha varit orsaken till att de fått bröstcancer och om det funnits något som de hade kunnat 

göra annorlunda som kunde ha förhindrat sjukdomen. 

 

“Försöker att hitta nån förklaring, men det får man ju ingen, men man liksom 

tänker hur har jag levt och vad har jag gjort och sådär, och sen det här att, å 

men jag som har ammat mina barn så länge, vi har inte liksom bröstcancer i 

släkten. Ja men jag liksom uppfyller inte några av dom här kriterierna som man 

säger att det är risk för att man ska få bröstcancer” (Intervju 4) 

 

Vid frågor om vad som ändrats efter operation och om livskvaliteten påverkats nämnde en del 

av kvinnorna att det dykte upp tankar på ifall cancer skulle komma tillbaka igen. Hur ofta de 

tankarna kom över dem var olika. En kvinna beskrev att hon kunde känna oro över att sin 

dotter också skulle drabbas av bröstcancer. 
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“Ja, det är ju den här, det finns ju en… tanke hela tiden liksom det finns ju det 

här att, kommer det tillbaka. Vad är det här, bara man får ont nånstans så ” 

(Intervju 6) 

 

“Och min dotter att man tänker på det, nu har hon en större benägenhet å få 

bröstcancer, ja och eftersom det då, ja det är väl lite sånna saker som kanske 

kan dyka upp nån gång ibland” (Intervju 6) 

 

Även anhöriga kunde känna oro över att cancern skulle komma tillbaka. Två kvinnor 

upplevde att det nästan var mer påfrestande för sina anhöriga än för dem själv. 

 

“Både min man och mina barn dom vet att jag har haft cancer och liksom att 

det, ja jag tror det har påverkat dom mer än vad det har påverkat mig i min 

livskvalitet… Men som sagt var, jag tror att min omgivning även om det är 

ingen som säger direkt nånting att dom är rädda för att det ska återkomma eller 

nånting, komma nån annan sorts cancer eller nånting sånt där, det är ju ingen 

som säger så men ja” (Intervju 6) 

 

En del av kvinnorna beskrev hur de blivit påmind om sin dödlighet. Dessa tankar kunde skapa 

ångest. 

“Det handlar om ångest alltihopa naturligtvis, förtvivlan, och ja det blev kaos 

hela livet på något sätt att man upptäcker att man kanske ska dö snart, det är 

sånt där som man inte har tänkt på så mycket” (Intervju 2) 

 

En del kvinnor kände att tidigare fritidsintressen gått förlorade efter cancerdiagnosen. En 

kvinna beskrev att nedstämdheten hade påverkat henne och gjort att hon inte uppskattade det 

lika mycket som tidigare. 

 

“Jag har på något sätt tappat livsgnistan om det som är, jag målade väldigt 

mycket förut och jag känner inte nån som helst glädje i det längre “ (Intervju 2) 

 

Förändrad livssyn 

Cancern gav några av kvinnorna en annan syn på livet. De beskrev det som att de tog tillvara 

på vardagen mer och började förverkliga sina drömmar istället för att skjuta upp det. En 

kvinna beslutade att förtidspensionera sig då hennes man också var pensionär, vilket gav dem 

mer tid tillsammans. Cancerbeskedet beskrevs av en annan kvinna som en uppenbarelse vilket 

gav en känsla av att fått en andra chans. Det förändrade hennes tidigare pessimistiska syn på 

livet. 
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“Ja och kanske att jag mer gör det roliga nu än vad jag hade.. tänkte förr att det 

kan jag göra sen eller liksom ja på så sett att det kan ha givit mig en liten mer 

spontanitet än vad jag hade förut” (Intervju 6) 

 

 

Fysisk hälsa 

Fysiska besvär efter behandling 

De allra flesta beskrev att cellgiftsbehandlingen påverkade dem i sin fysiska hälsa vilket hade 

inverkan på deras livskvalitet. 

“Men nu när jag liksom igen håller på tar cellgifter sen ett år tillbaka så ser jag 

liksom hur min livskvalité, långsamt undermineras igen “ (Intervju 3) 

 

Några fysiska besvär som kvinnorna nämnde under intervjuerna var bland annat huvudvärk 

och gastrit och många upplevde illamående. Trötthet var också återkommande för kvinnorna 

och de upplevde att det begränsade dem i vardagen. 

 

“När man är väldigt trött och sjuk och känner sig sjuk så orkar man helt enkelt 

inte rent fysiskt att, många gånger kan det gör att man liksom tappar tålamodet 

eller liksom ilsknar till för att man helt enkelt inte orkar, man har inte den 

fysiska kraften att göra eller svara, ibland kan till och med svara svar på tal 

vara för jobbigt” (Intervju 3) 

 

“Att i vanliga fall när man blir trött så har man en andra andning va, man kan 

sätta sig ner på stolen å vila sig några minuter och sen går de igång igen men 

de finns ingen andra andning, och den har inte kommit tillbaka än” (Intervju 6) 

 

Ärren efter operationen stramade och gjorde ont för en kvinna och hennes rörelseförmåga 

hade blivit sämre. Detta förhindrade henne att utföra vardagliga sysslor. Vid dessa tillfällen 

tog hon maken till hjälp. Samma kvinna besvärades även av att hennes underarm svullnade 

upp på grund av lymfödem efter att hennes lymfkörtlar opererats bort i samband med 

cancerbehandlingen. Detta smärtade och gjorde henne påmind om cancern. 

 

“Och lymfan är borta och det sväller som, det här är ju liksom, det sväller 

underarm och det känns ju varje sekund, varje, hela tiden va, underarmen och 

så där, så jag känner ju av det, jag påminns ju hela tiden om det “ (Intervju 1) 

 

 

En annan kvinna fick psoriasis i ärret som även spred sig till andra delar av hennes kropp. 
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“Ehh ja först och främst vart det lite krångel med mitt ärr att jag fick nån 

psoriasisliknande i ärret så det blev liksom aldrig snyggt eller vad man ska 

säga” (Intervju 4) 

 

Stöd 

Stöd från anhöriga och vänner 

Alla kvinnor beskrev att stödet från anhöriga var viktigt och att familjen funnits där genom att 

lyssna och stötta dem när det känts tufft. En del kvinnor beskrev att stödet från partnern var 

viktigt. 

 

“Jag har haft det bra och en bra man som ändå har tagit hand om mig, säger 

stackarn, öronen är väl uttjatade” (Intervju 1) 

 

 

En kvinna beskrev att hon upplevde stöd från familjen men att de framför allt stöttade henne 

fysiskt, den psykiska hälsan var allt för svår att tala om. 

 

“Min familj det är klart att dom hjälper mig och stöttar mig på det rent fysiska, 

det är den psykiska biten som dom flesta människorna tycker är väldigt jobbiga 

liksom för dom föreställer sig att jag liksom går och tänker på att jag ska dö i 

varenda minut av dagen och det gör man inte, man vänjer sig vid allt liksom” 

(Intervju 3) 

 

Flera av kvinnorna beskrev att vännerna hade en viktig och stödjande roll och att de var 

förstående och frågade hur dem mådde. De beskrev det som väldigt betydelsefullt för att 

handskas med sjukdomen. 

 

“Dom har varit väldigt måna med att fråga hur det är och ringa åh, ja nej jag 

har haft det bra” (Intervju 1) 

 

 

Professionellt stöd 

Upplevelsen av stöd från hälso- och sjukvården var både positiv och negativ hos kvinnorna. 

En del beskrev att de hade kontakt med en bröstsjuksköterska eller specialistsjuksköterska 

inom hälso-och sjukvården som de hade fått bra stöd från. 

 

“De som var bra tycker jag var att man hade den här bröstsjuksköterskan de 

var jätteviktigt att det var en å samma person, ehh som man verkligen kunde 

ringa till, och hon ringde upp väldigt snabbt om hon inte kunde svara på en 

gång de var ju jättebra” (Intervju 4) 
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Flera av kvinnorna upplevde att de inte hade fått bra stöd från hälso- och sjukvården. Tiden 

var ofta knapp när de fick träffa sin läkare och de upplevde att de inte hann ställa sina frågor. 

En kvinna beskrev att det kändes som om att personalen prioriterad yngre kvinnor framför 

äldre. 

 

“Det är så många så det är ingen engagerar sig för oss har jag en känsla av 

individuellt, utan de att man bara tar alla i en klump på nått sätt har jag en 

känsla av och sen vet jag också heller inte vad min ålder spelar roll, för det jag 

menar det har jag märkt förut också att man tar hänsyn till yngre människor 

mera än vad man tar hänsyn till äldre, ja men den känslan får man faktiskt, är 

det värt att ödsla pengar på henne?” (Intervju 2) 

 

En annan kvinna tyckte att det fanns hjälp att få genom bröstcancerföreningar men att hon 

själv behövde vara aktiv för att få stöd. 

 

“Ja men det finns alltså, det finns ju bröstcancerförening man kan ju gå in i och 

eh det beror på en själv om man vill vara aktiv inom det, det finns ju där” 

(Intervju 1) 

 

Vårdbehov och information 

Behov av att samtala om cancern 

Det framkom att kvinnorna upplevde det som viktigt att få tala om sin sjukdom. I ett flertal 

intervjuer talade kvinnorna om en grupp på onkologkliniken där cancerpatienter träffas och 

utövar yoga tillsammans och därefter samtalar i grupp. Kvinnor som ville fick chans att ställa 

sina frågor och det fanns möjlighet att bara sitta med och lyssna till andra personer i samma 

situation, vilket beskrevs som betydelsefullt. 

 

”Man gör yoga ett par timmar å sen fikar tillsammans med de andra, alla är 

cancerpatienter, och sen kommer dom, kommer någon dietist eller en 

cancerläk.. onkolog och pratar, kan liksom ställa sina frågor så och det gick jag 

på i några år, det var väldigt bra” (Intervju 3) 

                      

Kvinnorna beskrev det även som viktigt att få samtala om cancern med en läkare då det är de 

som har högst kompetens och kan svara på medicinska frågor. Dock upplevde vissa att de inte 

fick möjlighet till detta. 

 

“Men framför allt skulle det vara väldigt skönt att få känna att man kan få prata 

ordentligt med, gärna psykologer men också en läkare och gärna en kvinnlig 
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läkare för jag inbillar mig att hon först.. att en kvinnlig läkare förstår hur man 

känner lite bättre” (Intervju 2) 

 

 

Behov av information & uppföljning 

En del av kvinnorna beskrev att informationen ofta var bristfällig. De beskrev att vårdpersonal 

kunde ge svävande svar med förklaring att alla människor är olika. Det var därför svårt att 

veta huruvida symptom eller känslor de upplevde var normala eller inte. Flera upplevde att de 

inte visste vart de skulle vända sig om de hade obesvarade frågor. 

 

“De är de jag saknar, så man kunde få mer svar, inte bara säga de är olika, 

svävande svar de tycker jag inte om” (Intervju 1) 

 

En annan anledning till missnöje med information kunde vara tidsbrist och språksvårigheter 

från läkarens håll. Detta gjorde att kvinnan trots träff med läkaren gick därifrån med 

obesvarade frågor. 

 

“Och jag frågade honom om jag inte kan få prata om min cancer och då stack 

han bara, han kunde prata dålig svenska och han tyckte väl att det var jobbig 

men jag kände då att det var ännu jobbigare för mig eftersom ville ju, jag ville 

veta mer” (Intervju 2) 

 

En kvinna kände att viss information hade utelämnats medvetet. Hon beskrev det såhär. 

 

“Sen utelämnar de kanske sånna här saker som… att man kan få vätska i, i 

såret, alltså det blev ju nästan som ett bröst igen liksom med vätska och det 

kändes liksom, hmm det här har ingen talat om, då blir man orolig” (Intervju 4) 

 

Efter det att behandlingarna var klara kände en del kvinnor sig lämnade och vilsna då de inte 

fått någon återträff inbokad. Detta gav kvinnorna en känsla av oro och otrygghet och en 

önskan av uppföljning beskrevs av flera. En del av kvinnorna beskrev att om de hade haft en 

tid inbokat hade det stillat deras oro. De hade då kunnat skriva ner sina frågor och funderingar 

och veta att någon har tid att besvara dem på återträffen. 

 

“Mycket bara tanken att jag får träffa, jag har en bestämd tid att träffa en 

person en gång om året, då kan jag liksom vänta till den och så lägger jag ihop 

då och skriva ner mina frågor och sånna här funderingar”. (Intervju 1) 
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I en annan intervju framkom det att en kvinna var nöjd med sin uppföljning men att det 

berodde på att hon deltog i en annan studie där hon blev kallad till en onkolog och då kunde 

ställa sina frågor och prata om hur hon mådde. 

 

“Men skulle jag inte ha deltagit i den studien då e man ju liksom helt lämnad 

efter den här behandlingarna är klara, de är ju ingen att man, kommer åter en 

gång i halvåret, eller nånting sånt satt, men de är tack vare den tror jag som jag 

känner att jag har fått bra uppföljning och sånt där” (Intervju 6) 

 

Relationer 

Sexualitet 

Några av kvinnorna berättade att deras sexliv påverkats negativt efter behandling. Den 

antihormonella behandlingen blockerar effekten av det kvinnliga könshormonet östrogen. 

Detta ledde till torra slemhinnor och smärtsamt samlag.  

 

“Helt plötsligt så gjorde det väldigt ont att ha samlag i och med att slemhinnorna 

torkar helt, väldigt mycket när man inte har hormoner längre, någonting som ingen 

pratar om i vårt samhälle.”  (Intervju 3) 

 

En annan kvinna berättade att hon tappat den sexuella lusten på grund av medicinen hon åt. 

     

“För att det ska hålla nere östrogenet den där cancermedicinen och det betyder att 

man tappar den sexuella lusten till exempel, den finns ju med hela livet faktiskt” 

(intervju 2) 

 

Relation till vänner och familj 

Efter cancern blev kontakten med vännerna mindre för en del av kvinnorna. En kvinna som 

beskrev att umgänget minskat kände att det inte fanns någon ork till att träffas.  

 

“Förr så va jag, jag var väldigt noga med att.. (suck) ja hänga med över 

huvudtaget och ha kontakt med mina kompisar å ute å shoppa lite grand sådär 

och, gå promenader å de där som man gör som pensionär å det spelar inte så 

stor roll längre” (Intervju 2) 

 

 

Att få ett cancerbesked är väldigt omtumlande. Många inre processer sätts igång och man kan 

bli mer medveten om hur man levt livet hittills och hur man kanske hellre skulle vilja leva det. 

Det kan leda till att man återupptar kontakten med nära anhöriga. En av kvinnorna beskriver 

det såhär: 
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“Så att jag liksom har gått igenom stora inre processer å försonats till 

exempel med min, med min mor som jag hade ett ganska dåligt förhållande 

med sen många-många år “ (Intervju 3) 

 

Copingstrategier 

Emotionell coping 

Tillvaron påverkades av cancerbeskedet och för att behålla god livskvalitet använde en del av 

kvinnorna sig av olika strategier. Ett sätt kunde vara att älta det man gått igenom. En annan 

strategi var att tänka positivt när det var något som kändes jobbigt. Det beskrevs såhär av en 

kvinna: 

“Jag har ältat det är kanske därför jag kan släppa det nu, man måste älta, älta, 

älta, ja, det tycker jag är bra” (Intervju 1) 

 

“Jag vänder gärna saker o ting till något positivt om jag kan, jag gör det nog 

nästan för mycket” (Intervju 1) 

 

Problemorienterad coping 

Tankar kring cancern var återkommande och ibland kunde det hjälpa att göra något aktivt för 

att hantera situationen. Att ringa en vän eller ha ett jobb att gå till och träffa arbetskamrater 

man trivdes med gjorde att fokus kunde riktas på något annat än tankar kring cancern. Det 

beskrevs såhär: 

“Om jag mår dåligt så ringer jag till min bäste kompis så får hon mig att må 

mycket bättre ja, ja det är skönt” (intervju 5)  

 

“Jaa, utan nu var det bara å, gå på igen så att säga samma, ååå, fortsätta som 

vanligt å då blir de ganska, då-då då rullar de på å då tänker man inte på, 

cancern kanske hela tiden heller om de bara är som vanligt å som de var förut” 

(Intervju 6) 

 

Vardagen 

Att återgå till arbetet 

Att återgå till arbetet efter sjukskrivningen upplevdes olika hos kvinnorna. Flera av dem var 

fortfarande så trötta att de inte orkade arbeta heltid och fick gå ner i tjänst. 

  

“Jag kan inte jobba heltid för att jag orkar liksom rent fysiskt inte sånna långa 

arbetspass” (Intervju 3) 
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Det framkom även att en del av kvinnorna kände glädje över att få återgå till sin arbetsplats 

och till sina kollegor. Vardagen kändes då lättare och de fick annat att tänka på. En kvinna 

beskrev det såhär när hon kunde börja arbeta igen. 

 

“Och de, var ju jätteskojigt å börja å jobba igen, de var toppen, å där e jag 

trygg å har en… BRA PLATS eller -va man ska säga, som gör att jag känner 

mig behövd” (Intervju 6) 

 

 

DISKUSSION  

Resultatet visade att bröstet är en symbol starkt förknippat med kvinnlighet och förlusten av 

ett bröst påverkade alla kvinnor på ett eller annat sätt. Bröstrekonstruktion upplevdes olika 

viktigt för kvinnorna och ansågs av några inte kunna ersätta det bröst som gått förlorat. 

Resultatet av studien visar också att några kvinnor blivit nedstämda efter 

bröstcancerdiagnosen och operationen. Det förekom en oro hos några kvinnor som kan 

förknippas med rädslan av att cancern ska återkomma och att någon familjemedlem ska 

drabbas. En del kvinnor upplevde dock att de hade fått en förändrad syn på livet efter 

bröstcancerdiagnosen och operationen som hade gjort dem mer positiva och spontana i 

vardagen.  

Cancerbehandlingen beskrevs som en stor påfrestning som orsakat fysiska- och psykiska 

besvär vilket hade försämrat livskvaliteten hos kvinnorna.  

 

Kvinnorna beskrev att de hade fått bra stöd från partner och familj under och efter 

sjukdomsperioden, men många kvinnor upplevde bristande stöd från hälso- och sjukvården. 

Informationen upplevdes många gånger inte tillfredställande; frågor förblev obesvarade, en 

del information utelämnades och tiden var ofta knapp. Kvinnorna rapporterade också att de 

alltför tidigt kände sig utelämnade av sjukvården och saknade uppföljande kontakter.  

 

 

 

Resultatdiskussion 

Kroppsbild 

Att bröstet är starkt förknippat med kvinnlighet framkom i alla intervjuer. Förlusten av ett 

bröst upplevdes traumatiskt och känslan av att känna sig stympad beskrevs av flera. De 

känslor som rapporterades i vår studie överensstämmer med resultat från tidigare forskning 
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där bröstet beskrivs som en symbol för kvinnlighet, sexualitet och sensualitet (Myklebust 

Sørensen & Almås 2011; da Silva & dos Santos, 2010; Odigie et al, 2009). De kvinnor som 

nyligen opererat bort sitt bröst upplevde förlusten som mer traumatisk och dessa kvinnor 

besvärades även av större psykiska besvär som nedstämdhet och ångest. Detta i enlighet med 

Przezdziecki och medarbetare (2013) som visat sämre kroppsbild kan leda till ett försämrat 

psykiskt välbefinnande.  

 

Tidigare studier (Bergh et al 2007 & Kraus 1999) har visat att rekonstruktion kan ge bättre 

kroppsbild men även att kvinnor utan rekonstruktion kan ha en god kroppsbild. I vår studie 

var det viktigt att få en bröstrekonstruktion för några kvinnor medan andra inte alls 

prioriterade detta. De olika åsikterna om behov av rekonstruktion kan grunda sig i vilken 

betydelse utseendet hade för dem. Kvinnorna som valde att genomgå rekonstruktion kanske 

upplevde att utseendet betydde mycket för dem. Det kan även vara så att det var skillnader i 

hur kvinnorna uppfattade sin kroppsintigritet innan operationen. I studien av Carver och 

medarbetare (1998) beskrevs att kvinnor som har en hög kroppsintigritet innan ofta får det 

svårare att anpassa sig till det nya utseendet. 

 

Psykisk hälsa 

Studiens resultat visade att den psykiska hälsan varierade hos kvinnorna. Oro för återfall var 

vanligt bland kvinnorna. En del av kvinnorna upplevde ångest efter cancerbeskedet och 

kirurgin i sig var även den traumatisk. Även nedstämdhet och minskad livsglädje framkom. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar att ångest och depression ofta 

förekommer efter bröstkirurgi och leder till sämre livskvalité (Taira et al., 2011; Debess, Riis, 

Pedersen, & Ewertz, 2009).  

 

Det var inte bara kvinnorna som mådde dåligt av cancern, utan även anhöriga oroade sig för 

att cancern skulle komma tillbaka. Myklebust Sørensen och Almås (2011) beskrev att när 

anhöriga har en viktig roll i att stödja kvinnan kan även dem behöva hjälp för att kunna 

fungera som stödpersoner. Tankarna på cancern kan oroa både anhöriga och kvinnan i många 

år framöver och vårdpersonal behöver därför se kvinnan och hennes anhöriga som en enhet 

eftersom de påverkar varandra i känslor de upplever på grund av cancersjukdomen. Det 

framkom inte i vår studie om anhöriga haft möjlighet att få vägledning i sin stödjande roll från 

sjukvården men det tycktes funnits ett behov för det.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Debess%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Riis%20J%C3%98%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Riis%20J%C3%98%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Pedersen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Ewertz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19096948
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Vid en jämförelse mellan kvinnor som lever i ett parförhållande och inte, kunde det ses att 

depression var mindre vanligt hos kvinnor som hade en partner (Christie, Meyerowitz, & 

Maly, 2009). Att genomgå ett sådant omfattande ingrepp som påverkar både fysiskt och 

psykiskt välbefinnande kan vara tufft att ta sig igenom på egen hand. Kvinnorna i vår studie 

som hade en partner beskrev att de tyckte att maken hade varit deras stora stöd genom 

sjukdomsprocessen. Kvinnor som saknade det stabila stödet från en partner hade ett tydligt 

märkbart sämre välmående. 

 

Bergh och medarbetare (2007) har visat att bröstcancer kan påverka livskvaliteten i positiv 

bemärkning. Livet omvärderas och prioriteras annorlunda efter sjukdomen. Relationer till 

vänner och familj blir viktigare och det har även visats att kvinnan får ökat självförtroende 

(Bergh et al., 2007) Detta har även visats i vår studie där cancerbeskedet lett till en förändrad 

syn på livet. En del av kvinnorna beskrev att de nu tog tillvara på dagen mer och livet i stort. 

De beskrev att de var mer spontana och inte sköt upp saker de verkligen ville göra.  

 

Fysisk hälsa 

Biverkningar efter cytostatikabehandling så som illamående, trötthet, huvudvärk och håravfall 

var vanligt vilket försämrade kvinnornas livskvalitet. Några kvinnor hade fysiska besvär efter 

kirurgin i form av stramande, smärtande ärr. Problem med svullnad i armen efter att 

lymfkörtlar opererats bort gjorde att rörligheten begränsades. Den minskade rörligheten 

gjorde sig ofta påmind vid olika vardagliga sysslor, i och utanför hemmet, som tidigare hade 

varit en självklarhet vilket påverkade livskvaliteten. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning som visat att kvinnor som genomgår ingrepp av lymfkörtlarna får en försämrad 

rörelsefunktion. Det kan bland annat förhindra dem att sköta hushållet och behålla tidigare 

fritidsintressen (Voogd et al, 2003). Att finna lösningar på dessa begränsningar i form av att ta 

hjälp av personer i omgivningen var ett sätt att hantera förändringen. Att lära sig att acceptera 

följderna av behandlingen och tänka problemlösande kan ha hjälpt till att behålla den positiva 

synen.  

 

Stöd 

Behovet och upplevelsen av stöd varierade hos kvinnorna i denna studie. Samtliga kvinnor 

beskrev att stödet från familj och vänner betytt mycket för dem. Detta i enlighet med Taira 

och medarbetare (2011)  som visat att kvinnorna är i stort behov av socialt stöd under och 

efter sjukdomen.  
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Personal inom hälso- och sjukvården har en viktig roll i att stödja kvinnor med bröstcancer 

genom att ta sig tid till att lyssna till kvinnans tankar och funderingar, bekräfta hennes oro och 

ge tips och råd (Myklebust Sørensen & Almås 2011). Sjukvårdens roll hade uppfyllts enligt 

en kvinna i vår studie som beskrev att hon varit väldigt nöjd med kontakten med en 

bröstsjuksköterska. Det som hade upplevts positivt med bröstsjuksköterskan var att det hade 

varit en och samma person vilket hade lett till kontinuitet och att kontakten hade varit 

lättillgänglig, men flera kvinnor var inte nöjda med stödet från sjukvården. Missnöjet kunde 

grunda sig i att de inte skapat någon bra kontakt med sin läkare eller att det ofta var tidsbrist 

när de sågs vilket ledde till att de inte hann ställa frågor. En kvinna upplevde att yngre 

personer prioriterades. Detta tål att uppmärksammas och är väl värt att diskuteras då målet för 

hälso- och sjukvården är att god hälsa och vård skall ges på lika villkor för hela befolkningen 

(Hälso- och sjukvårdslag SFS:1997:142). Kraven för god vård innebär bland annat att “främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”(Hälso- och 

sjukvårdslag 2a§). Enligt Taira och medarbetare (2011) ledde dåligt socialt stöd i samband 

med operationen till sämre psykiskt välbefinnande. Kvinnor i vår studie som upplevde dåligt 

psykiskt välbefinnande, hade stöd från något håll, men möjligen var det inte tillräckligt stort. 

 

Vårdbehov och information 

Under flera av intervjuerna kom det fram att kvinnorna deltagit i en samtals- och yoga grupp 

på onkologkliniken. Detta beskrevs som mycket uppskattat och kvinnorna tyckte det kändes 

bra att både få tala men även lyssna till andra personer i liknande situation som dem själva. 

Tidigare studier (Buffart et al, 2012) har visat att yoga är fördelaktigt för bröstcancerpatienter. 

Yoga haft positiva effekter på psykiska hälsan i form av en tydligt märkbar minskning av 

ångest depression och stress. Kombinationen av att utföra yoga och få möjlighet att samtala 

med personer med liknande erfarenheter kan hjälpa kvinnorna mot en bättre livskvalitet. 

 

Även behov av bättre information och uppföljning uttrycktes från flera kvinnor. Otillräcklig 

information och oklarheter i vart kvinnorna kunde vända sig med frågor kring cancern 

skapade onödig oro. Att inte ha en återträff inplanerat kan framkalla otrygghet och en känsla 

av att vara utelämnad. De Bock och medarbetare (2004) har i sin studie visat att kvinnor med 

bröstcancer ansåg information om långsiktiga effekter, biverkningar efter behandlingen och 

prognos som mycket viktigt. Att få diskutera hur bröstcancer kan förebyggas, ärftlighet och 
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förändringar i det obehandlade bröstet ansågs även som betydelsefullt för kvinnorna på 

återträffarna. Studien visade även att rutinmässig uppföljning livet ut var önskvärt. 

 

Relationer  

Resultatet visar att de kvinnor som levde i en parrelation inte upplevde att förlusten av ett 

bröst hade en negativ påverkan på den sociala relationen till partnern. Däremot beskrev flera 

att de inte längre kände sig lika attraktiv som innan och att det påverkade den sexuella 

relationen. Sexlivet påverkades negativt både genom minskad lust och torrare slemhinnor. 

Detta stämmer överens med en tidigare studie (Crespo Cavalheiro et al., 2012) som påvisat att det 

är vanligt att kvinnornas sexlust minskar och att cytostatikabehandlingen orsakar smärtsamt samlag. 

Kvinnorna i vår studie kände sig oförberedda på detta och att de fått lite information från 

vården kring hur sexualitet kunde påverkas av behandlingarna. Sjukvården borde informera 

mer kring ämnet då WHO (2006) beskriver att sexualitet är starkt förknippat med livskvalitet. 

De kvinnor i vår studie som inte hade någon partner upplevde att deras nya kroppsbild 

begränsade dem i sociala relationer. Två kvinnor berättade att de upplevde en skam kring den 

nya kroppen och de undvek att träffa bekanta för att slippa svara på frågor. Även frågan om 

att skaffa en ny livspartner var inte aktuellt för några på grund av förändrad kroppsbild. Allt 

detta kan ha en negativ inverkan på livskvaliteten. I enlighet med Bergh (2007) visades det ha 

tagit lång tid att acceptera den nya kroppen för vissa kvinnor. Möjligen kan känslan av skam 

mot den egna kroppen som förekom framför allt hos de kvinnor som mer nyligen genomgått 

operationen avta med tiden. 

 

Coping  

Att få besked om cancer kan leda till att tillvaron vänds upp och ner och ständiga tankar på 

cancern blir en stor stressfaktor. I enlighet med studien av Khalili och medarbetare (2013)  har 

det visats att kvinnor med bröstcancer har olika copingstrategier för att hantera stressfulla 

situationer. Kvinnorna i vår studie utvecklade både emotionella copingstrategier i form av att 

älta sina känslor eller vända saker och ting till någonting positivt och problemorienterade som 

att ringa en vän eller återgå till arbetet vilket distraherade tankarna från cancern. Alla dessa 

gav bättre psykiskt välbefinnande åtminstone för stunden.  

 

Vardagen  

Efter cancerbehandling är avslutad kan det vara dags att återuppta vardagslivet igen. Somliga 

av kvinnorna i vår studie berättade att det kändes bra för de att få struktur på dagen igen 
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medan vissa fortfarande var väldigt trötta och fick anpassa vardagen efter sitt “nya” jag. Sköld 

Nilsson (2011) beskriver att denna fas kan upplevas som en svår tid. Kvinnorna förväntas vara 

tacksamma för att de överlevt en livshotande sjukdom. Oron och ständiga tankar kring recidiv 

är det ingen som ser (Sköld Nilsson, 2011). I vår studie rapporterade många av kvinnorna en 

känsla av ständig oro över att cancern skulle komma tillbaka och dessa känslor påverkade 

dem i deras vardag. Livsgnistan hade försvunnit hos en kvinna och vardagliga intressen hon 

tidigare känt glädje i var inte längre lika rofyllda.  

 

Metoddiskussion 

Innan studien påbörjades studerades vilken tidigare forskning som gjorts kring området. Detta 

gjordes för att få bra kunskap om ämnet. Tillförlitligeten i studien kan påverkats av 

författarnas förförståelse av ämnet och av att det är endast författarna som dragit slutsatser 

utifrån det som framkommit i intervjuerna.  

 

Datainsamling 

Vid kvalitativa studier ställs stora krav på intervjuaren, det krävs stor kunnighet, ödmjukhet, 

förmåga att tolka och styra intervjun i rätt riktning. Författarnas erfarenhet av att genomföra 

intervjuer i forskningssyfte är begränsad, något som kan påverkat studiens trovärdighet.  Att 

kvinnorna kan uppfattat frågorna på olika sätt och att författarna kan ställt ledande frågor kan 

också vara bidragande faktorer till minskad trovärdighet.  

 

Författarna har arbetat för att trovärdigheten ska ha stärkts. Detta bland annat i och med att 

intervjuerna var semistrukturerad och en intervjuguide användes och på så sätt försäkrade sig 

författarna om att alla frågeområden belystes. Ibland kunde respondenterna redan kommit in 

på en fråga som ännu inte hade ställts. I dessa fall ställdes frågan igen för att kontrollera att 

kvinnan inte hade något att tillägga vilket gjorde att mer information kunde komma fram. 

Följdfrågor utformades löpande under intervjun för att ge mer innehållsrika svar eller för att 

förtydliga något som kändes oklart. Frågorna i intervjuguiden hade blivit pilottestad i 

forskargruppen.  

 

Under intervjun närvarade båda författarna till studien samt en respondent. Båda författarna 

deltog under alla intervjuer och efteråt diskuterades genomförandet av intervjuerna för att 

kunna ge konstruktiv kritik. Att fått lyssna till respondenten i verklighet och inte endast i 

transkriberingen gjorde att man fick en helhet i intervjun vilket även underlättade 
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analyseringen. En av författarna hade huvudansvaret för intervjun och ställde alla 

huvudfrågor, medan den andra hade möjlighet att ställa följdfrågor vilket hoppades kunna ge 

ett mer samtalsliknande klimat. Kvinnorna tillfrågades om de föredrog att en av författarna 

deltog i intervjun och hur de ställde sig till att båda närvarade. Det är svårt att avgöra om 

kvinnan skulle ha känt mer förtroende om endast en av författarna medverkat eller inte. 

Rummen som intervjuerna hölls i var enskilda och det anses ha haft en positiv påverkan på 

samtalet då få distraktioner förekom 

 

Urval 

Studiens syfte från början var att inkludera kvinnor från olika kulturer, men kontaktuppgifter 

på kvinnorna innehöll ingen information om kulturell tillhörighet vilket gjorde 

urvalsprocessen svår. Inga kvinnor med förmodad annan kulturell bakgrund hade tackat ja till 

medverkande. På grund av tidsbrist beslutade författarna, i samråd med handledare och 

examinator, att ändra syftet till att studera livskvalitet och psykosocial situation hos kvinnor 

oberoende kulturell bakgrund.  

 

Urvalet bestod av sex kvinnor i åldrarna 48-85 år.  Tiden sedan kvinnorna fått 

bröstcancerdiagnosen varierade mellan 1-20 år och två av kvinnorna hade metastaserad 

cancer. Hälften av kvinnorna levde i förhållande medan andra hälften var ensamstående. 

Civilståndet, åldersfördelning, sjukdomens svårighetsgrad och variationsvidden sedan antalet 

år sedan bröstcancerdiagnosen ställdes, kan ha bidragit till ökad variation i resultatet.  Två av 

kvinnorna hade genomgått bröstrekonstruktion av det mastektomerade bröstet vilket kan bidra 

till varierade upplevelser. Antalet deltagare var sex kvinnor, vilket vara en fåtalig grupp att 

undersöka något som gör att studiens överförbarhet är låg. Innehållet i svaren kan ha varit 

begränsat och även det ha påverkat studiens överförbarhet. 

 

Analysprocess 

För att genomföra analysen använde författarna sig av en välbeprövad kvalitativ analysmetod 

(Granheim & Lundman, 2008) vilket gav struktur till hur analysen skulle genomföras. Då 

författarna hade mycket liten erfarenhet av att analysera data kan det finnas risk att analysen 

inte är helt komplett vilket kan minska studiens tillförlitlighet. Dock diskuterade författarna 

under analysen vilka delar ur materialet som var relevant för studien. Varandras tolkningar av 

vad som sagts gav en ökad förståelse för materialet och stärkte studiens tillförlitlighet. 
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Kliniska implikationer 

Bröstcancer är en vanlig cancerform som drabbar många kvinnor. Kirurgi som är en del av 

behandlingen leder till att kvinnans utseende förändras och i dagens ideal-samhälle kan det 

vara svårt att acceptera sin kropp efteråt. Den förändrade kroppsbilden kan i sin tur leda till 

försämrad livskvalitet. Det är viktigt för vårdpersonal att det finns en medvetenhet kring det 

vid kontakten med dessa kvinnor. Det är vanligt med psykiska besvär i anslutning till 

cancerdiagnosen och operationen, dessa problem kan bestå flera år efter vilket bör 

uppmärksammas. Upplevelse av otillräcklig uppföljning från sjukvården efter behandling 

återkommer hos flera av kvinnorna. Det visade sig också vara svårt att veta var de kunde 

vända sig för att ställa frågor. 

 

Författarna anser att studiens resultat kan användas ur en utvecklingssynpunkt. Kvinnorna 

skulle, till exempel vid ett utskrivningssamtal kunna informeras om vart hon kan vända sig 

vid frågor och funderingar. En inbokad träff för uppföljning när det gått en viss tid efter 

diagnosen skulle stilla många kvinnors oro. 

 

Slutsats 

Kvinnorna med bröstcancer som genomgått kirurgi med eller utan bröstrekonstruktion kan 

uppleva psykiska besvär i form av oro och ångest. Livet efter bröstcancer kan även upplevas 

som mer positivt då vardagen tas till vara på ett bättre sätt än tidigare. Det är viktigt att som 

sjukvårdspersonal ha kunskap om de olika faktorer som kan påverka kvinnan i sin 

livssituation. Att vara lyhörd och empatisk i mötet med kvinnorna är viktigt för att kunna ge 

individanpassad omvårdnad. Stöd i form av bra information och uppföljning är betydelsefullt 

för att öka känslan av kontroll över den egna tillvaron vilket hoppas kunna leda till förbättrad 

livskvalitet för kvinnan. 
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Bilaga 1. 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR: 

Ålder 

Utbildningsnivå 

Civilstånd 

För hur lång tid sedan fick du diagnosen bröstcancer? 

För hur lång tid sedan gick du igenom mastektomi/mastektomi och bröstrekonstruktion? 

 

FRÅGOR: 

 

1. Kan du beskriva hur det gick till när din bröstcancer upptäcktes? 

 

 

2. Kan du berätta om dig själv från att diagnosen bröstcancer ställdes till dess att beslut om operation 

togs? (mastektomi/ mastektomi med bröstrekonstruktion) 

 

 

3. Kan du berätta om du tror att du påverkats av din kulturella bakgrund och eventuella religion i 

samband med operation? 

 

 

4. Vad har ändrats för dig efter operation enligt din upplevelse?  

 

 

5. Vilka frågor har du ställt till dig själv efter operationen? Upplever du några bekymmer? 

 

 

6. Kan du berätta på vilket sätt din livskvalité i stort har påverkats av operationen? 

 

 

7. Kan du beskriva något du varit med om, då du känt dig osäker på grund av ditt utseende efter 

diagnosen, / före operation/och efter operation? 

 

 

8. Kan du berätta för mig om erfarenheter som har att göra med hur du fungerar tillsammans med din 

make/maka/partner, din familj, dina barn och dina vänner?  Hur fungerar du på din arbetsplats? Och 

när du är ute och handlar? 

 

9. Vad anser du vara viktigt för stödet till kvinnor i samma situation som du?  

 

 

10. Är det någoting du vill lägga till? 

 

 

11. Är det något du vill göra men låter bli på grund av din bröstoperation? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som går sista terminen vid Uppsala Universitet.  Under 

hösten kommer vi att skriva vårt examensarbete som är en del av en större studie. Studien 

pågår vid Uppsala Universitet och avser att studera hälsorelaterad livskvalité och psykosocial 

situation hos kvinnor från olika kulterer som genomgått bröstcancerkirurgi med eller utan 

rekonstruktion. Syftet är också att avgöra vilka vårdinterventionsprogram som vårdpersonal 

kan genomföra för att förbättra dessa kvinnors livskvalitet. 

Vi bjuder in dig att medverka i studien. Om du vill delta i studien kommer en intervju att 

genomföras av någon av oss studenter. Intervjufrågorna gäller livskvalitet, psykosocial 

situation relaterad till kroppsbild, styrka, hälsa, sociala hinder och demografisk bakgrund. 

Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och spelas in med bandspelare. Du kommer att tillfrågas 

om plats och tid som passar bra för dig.   

Inga personuppgifter kommer att finnas med i studien och det är endast vi, vår handledare och 

eventuellt vår examinator som har tillgång till de fullständiga intervjuerna. Deltagandet är helt 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet i studien även efter intervjun 

utan att ange orsak.  Studien är etiskt prövad och godkänd av medicinsk etisk kommitté. 

Genom att skriva på talongen och skicka tillbaka den i det bifogade kuvertet tackar du ja till 

att delta i studien. Vi kommer be dig att uppge ditt telefonnummer för att vi ska kunna ringa 

upp dig för att bestämma tid och plats för intervjun.  

Om du vill ha mer informationen eller om du har andra funderingar är du välkommen att 

kontakta oss eller vår hanledare.  

Med vänliga hälsningar 

Frida Sundell, telefonnummer: 070-310 9423  

Therese Hansen, telefonnummer 070-628 1687  

Handledare Leg. Psykolog och Fil Dr. Afsaneh Roshanai, telefonnummer: 0703-155155 
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Samtycke till deltagande i studien ” hälsorelaterad livskvalité och 

psykosocial situation hos kvinnor från olika kulturell bakgrund som 

genomgått bröstcancerkirurgi med eller utan rekonstruktion”. 

 

Jag intygar härmed att jag vill delta i studien. Detta kommer att innebära att jag deltar vid ett 

intervjutillfälle tillsammans med någon av studiens författare och svarar på frågor gällande 

studiens syfte. Mitt deltagande i studien är helt frivilligt och jag kan välja att närsomhelst 

avbryta mitt deltagande utan att ange orsak och utan att det påverkar min vård. Jag är också 

införstådd med att data från studien kommer att användas av forskargruppen och att mitt 

deltagande kommer att vara helt anonymt.  

 

Signatur:____________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

 

Telefonnummer (inkl. riktnummer) / Mobilnummer: ________________________________ 

 

Mejladress (frivilligt):_________________________________________________________ 

 


