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Krisreaktioner och bearbetning 
Inger Askanas har i sitt arbete som psykolog träffat många kvinnor som fått bröstcancer och 
även deras partners. Hon var inbjuden till konferensen för att prata om den kris som uppstår 
vid en bröstcancerdiagnos, vad som kan vara specifikt vid bröstcancer och hur vi kan göra för 
att bearbeta och gå vidare. Hon gav en del handfasta råd om hur vi kan prata med våra 
partners och även med barnen. Mycket av det hon sa är sådant som gäller generellt vid kriser, 
inte bara vid bröstcancer, men det är lika viktigt för oss ändå.   
 

Brösten och vår kroppsbild 
Hon menar att vi alla har ett stort inre liv med tankar, idéer och drömmar men att dessa har vi 
kontroll över. Vid en kris tappar vi kontrollen tillfälligt. Samtidigt har vår fysiska kropp stor 
betydelse för vårt intellekt så när krisen beror på bröstcancer påverkas vår självbild och 
kroppsbild. Kroppsbilden kan vara både medveten och omedveten, liksom den kan vara både 
realistisk och orealistisk. Vanligtvis är kroppsbilden ganska stabil i vuxen ålder, men 
bröstcancer ger oftast en ändrad kroppsbild. Det kan göra att vi inte känner oss hemma i våra 
egna kroppar. Sjukdomen kan liknas vid att vi fått inbrott i eller vandalisering av våra 
kroppar.  
 
Inger Askanas menar också att brösten är väldigt viktiga för oss kvinnor. Att de har betydelse 
för att vara kvinna, omedvetet eller medvetet. Från puberteten och framåt är vi upptagna av att 
vi håller på att bli kvinnor och där har bröstens utveckling en stor roll. Senare i livet är brösten 
exempelvis livgivande vid amning. Bröstens utseende och då särskilt avsaknaden av bröst 
pga. operation har därför betydelse för den totala kroppsbilden. Hon menar vidare att allt vi 
förlorar som är av värde för oss innebär en sorg. Om vi då förlorar bröstet och/eller andra 
kroppsfunktioner så måste vi sörja det. Därefter behöver vi träna oss in i denna nya situation, 
hur den påverkar oss och hur vi reagerar. Alla våra relationer med andra människor påverkas 
av vad vi är med om i livet. Ingers erfarenhet är dessutom att unga människor blir mer 
ensamma efter sådant som bröstcancer eftersom deras jämnåriga inte har samma erfarenheter. 
Åldern har således betydelse.   
 

Kris 
Inger Askanas berättade att det är vanligt att kriser väcker upp tidigare sorger. Gamla känslor 
väller fram på nytt. Det är dock viktigt att komma ihåg att en kris inte är statisk. Den varar 
inte för evigt, utan vi utvecklas tills vi kan hantera den situation vi hamnat i. Krisen innebär 
att vi för ett tag förlorar jämvikten i tillvaron och upplevs därför som ett hot mot vår existens. 
Men krisens uppgift är att hjälpa oss att få ett nytt förhållningssätt till den nya situationen. 
Detta nya förhållningssätt får vi inte genom att tänka intellektuellt, utan genom att känna efter 
vad som är våra behov. I början är det vanligt att vi mest ser problem och inte ser våra enorma 
egna resurser.  
 
Något som kan upplevas som väldigt jobbigt vid bröstcancer är att vi tvingas hålla på med 
flera krisreaktioner parallellt eftersom vi får flera olika besked i flera steg. Först får vi 
diagnos, sedan operation, ibland behandling före operation, efter operation får vi besked om 
tumörens storlek och aggressivitet och om det finns någon spridning, därefter ska vi förhålla 
oss till de efterbehandlingar som kan bli aktuella. Ett sätt för oss att klara av detta är chocken. 
När vi blir chockade hjälper kroppen oss att stänga av det vi för tillfället inte kan hantera. Det 
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är bland annat därför vi inte alltid hör allt som läkaren säger till oss. Viss information är allt 
för smärtsam och då hör vi helt enkelt inte den.  
 
En annan vanlig företeelse som många av oss känner igen är att vi blir tomma och otroligt 
trötta när vi varit på kontroller och undersökningar trots att vi får glädjande besked om att 
läkaren inte har hittat något avvikande. Inger Askanas säger att vi vid sådana tillfällen 
mobiliserar allt vi har för att försvara oss mot ett negativt besked. När det försvaret sedan inte 
behövs blir vi helt tomma och ofta trötta eftersom det gått åt väldigt mycket energi till den här 
mobiliseringen. Det är således förklaringen till att vi så ofta känner tomhet istället för glädje 
direkt efter ett positivt besked.                
 

Definition av psykiskt kristillstånd 
Johan Cullberg definierar ett psykiskt kristillstånd som när livssituationen är sådan att tidigare 
erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att förstå och psykiskt bemästra den 
aktuella situationen. En kris väcker ofta upp tidigare sorger och besvikelser. Krisen är en 
process inte ett statiskt tillstånd. Kriser innebär en förlust av vår jämvikt och upplevs som ett 
hot. Krisens funktion är omställning och anpassning till svåra och traumatiska förändringar i 
livet. I krisens början upplever vi enbart problem, vi känner oss hjälplösa och inte den egna 
möjligheten att lösa problemen och komma vidare. Vi inser inte då våra resurser.  
 

 
Cullbergs diagram över krisens utveckling 

 
Chocken är till för att hjälpa oss. Detta är ett skydd för oss för att man inte orkar ta in mer.  

Faktorer som påverkar vår hantering av bröstcancer 
Hur vi påverkas och vad som upplevs som jobbigast varierar naturligtvis från person till 
person och hur ens liv ser ut. Några faktorer som Inger Askanas menar påverkar är om vi har 
barn, hur vi bor, om vi har arbete och hur vi trivs med det, vår ekonomi, vilken 
släkt/vänner/socialt nätverk vi har, vilken personlighetstyp vi är (öppen/sluten, 
introvert/extrovert), hur anpassningsbara vi är och vilken förmåga vi har att dela upp våra 
erfarenheter.  
 
Det som händer i familjen vid en bröstcancerdiagnos är att en ny situation uppstår.  
- Kan vi prata öppet om den eller berör vi den inte alls? 
- Rädsla; hur visar vi den, törs vi visa den? 
- Kan vi ge varandra verklig hjälp? 
- Ska det här med bröstcancern styra hela tillvaron? 
- Splittras vi eller blir det mer sammanhållning? 
- Varför blir vi så lätt arga numera? Ilska = försvar 
- Hur ska vi orka? 
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- Hur påverkas föräldraskapet och hur påverkas barnen? 
- Hur är de vuxna rustade att möta svårigheter? Vill de fly, ge upp eller biter de ihop?    
 
Inger Askanas listar också några faktorer som har betydelse för hur mannen i en relation kan 
reagera på sin partners bröstcancer. Det är  
- personligheten  
- försvarsstilen (flykt, lyssna, lugn, temperamentsfull).  
- Osäkerhet, hur hanterar han det? 
- Vill han delta? 
- Får han delta? Det är viktigt, menar Inger, att vi verkligen släpper in mannen och att vi till 

exempel inte klagar på hans sätt att göra hemarbetet.  
- Ansvar; hjälps ni åt att fördela det? 
- Vågar han visa sin trötthet och oro? 
- Hur ser han på sig själv? 
- Vad har han för tidigare erfarenheter av cancer? 
- Hur möter han dig kroppsligt? 
 

Kroppen, sexualiteten och hur vi kan prata om den 
Många som opereras för bröstcancer tycker att det är svårt att visa sig för sin partner med sin 
”nya” kropp. Man vill ha närhet och sex, men man vågar inte. Man är orolig för hur mannen 
ska reagera och man kan känna sig rädd för att bli bortstött. Mannen å sin sida vet inte hur han 
ska göra. Han är rädd för hur han ska reagera eftersom kvinnan beter sig så annorlunda. Han 
blir försiktig och det tolkas av kvinnan som avståndstagande. Båda är rädda för den andres 
reaktion. Det enda som hjälper att prata om det, men det är ju inte så lätt. Inger Askanas gav 
oss några konkreta tips och råd om hur vi kan prata om detta så svåra.   
 
Det är bra att börja prata om det som är minst laddat. Det minst laddade är ofta 
kroppsuppfattningen. Om man börjar med frågor om kroppsuppfattningen kan man sedan gå 
vidare och våga prata om mer känsliga saker. Exempel på frågor är 
- Hur upplever du din kropp nu? 
- Var du nöjd med din kropp tidigare? Om inte, varför? 
- Kan du sätta ord på hur operationen har påverkat din syn på dig själv och din kroppsbild? 
- Hur upplever du det att vara naken? I duschen? Framför spegeln? 
- Hur ser du på sex och lust numera? Någon skillnad mot förr? 
- Har du ändrat ditt beteende gentemot din partner? 
- Hur upplever du hans reaktioner? 
- Tror du han känner sig osäker? Bidrar du till det?     
   
 

Påverkan på barn och vad vi kan göra för att hjälpa 
Hur barnen påverkas av att mamma får bröstcancer är något som de allra flesta kvinnor undrar 
över. Även här beror reaktioner och påverkan på en rad faktorer. Några som Inger Askanas 
nämnde var ålder, kön, personlighet, möjlighet att förstå (intellektuell förståelse), 
känslomässig/psykisk mognad, tidigare erfarenheter, relationen mamma-barn och mamma-
syskon. Inger Askanas var noga med att poängtera att barn smittas av de känslor som omger 
dem och således påverkas alltid barnen även när föräldrarna försöker låtsas som ingenting. 
Reaktionerna ser naturligtvis olika ut beroende på i vilken ålder barnen är. Som exempel 
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nämnde hon att tonåringar kan vilja gå hemifrån och vara hos kompisar för att slippa undan. 
Det är även ganska vanligt att tonåringar pratar mer med andra om det som har hänt än med 
sina egna föräldrar. Barn i 9-10-års ålder har blivit medvetna om att det finns faror i livet och 
sjukdomen kan därför bli svår att hantera för dem.  
 
Att växa upp med en sjuk förälder påverkar också barnen, men denna påverkan ser ju olika ut 
i olika familjer. Några faktorer som enligt Inger spelar in är  
- när i barnets liv kom sjukdomen eller har den funnits hela tiden? 
- barnets ålder 
- om barnet fick veta vad som hade hänt och hur och av vem meddelades det 
- dominerar sjukdomen ditt och/eller familjens liv? 
- föräldrarnas inbördes relation – den friske förälderns livsutrymme och förhållningssätt 

viktigt 
- syskonens reaktion 
- kamrater och skolgång 
- vuxna i omgivningen – om det finns och hur de reagerar 
- vad barnet själv vill veta 
 
Slutligen gav Inger Askanas lite tips om hur vi kan hjälpa barnen med deras oro och 
reaktioner. Om barnet visar:  
- Ökad ängslighet är det bra med fasta rutiner och mycket fysisk kontakt. 
- Vrede. Hjälpa barnet att finna konstruktiva uttryck för sina reaktioner. Det kan till 

exempel vara att skriva eller rita.  
- Sömnstörningar. Fasta tider, vuxen närvaro som gradvis trappas ner, spela låg lugn musik.  
- Oro och överaktivitet. Kroppskontakt, hålla om barnet, beroende på ålder lära det sitta i 

ditt knä, ge massage, leka avslappning (exempelvis vem kan ligga längst?), prata med 
barnet och få det att känna att det kan säga vad det tänker och känner.    

 
Överhuvudtaget är fysisk kontakt bra för oss alla, särskilt om vi inte tycker att orden räcker 
till.    
 

 
 


