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Sammanfattning    

Varje år drabbas ungefär 30000 kvinnor av cancer i Sverige. Till år 2040 beräknas 
antalet kvinnor som drabbas, öka med 90 procent, en snabbt växande patientgrupp. 
Cytostatikabehandling är en ofta använd behandlingsmetod vid cancer. En vanlig 
biverkning till följd av behandlingen är håravfall. Kvinnans hår är nära kopplat till 
hennes identitet och är av social och kulturell innebörd. Att tappa håret är den 
biverkning som skrämmer kvinnor mest inför cancerbehandling. I rollen som 
sjuksköterska behöver vi förståelse för hur kvinnor upplever håravfall för att kunna ge 
god vård och stöd. Med det ökade antalet kvinnor som drabbas krävs beredskap. Syftet 
med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelse av att tappa sitt hår som följd av 
cytostatikabehandling. Studien är gjord med narrativ ansats genom analys av bloggar, 
skrivna av kvinnor som genomgår eller har genomgått cytostatikabehandling och tappat 
hår som följd av detta. Resultatet är tydligt; kvinnor upplever det som ett mycket hårt 
slag mot självkänsla och kroppsuppfattning. Håravfallet skapar starka känslor som 
ångest, sorg, utanförskap och tankar om döden. För att kunna möta dessa känslor 
behövs stöd i form av någon som lyssnar förutsättningslöst, utan att lägga egna tankar 
och värderingar i samtalet. Det är viktigt för kvinnor att själva kunna ta beslut och ha 
strategier för håravfallet. Detta upplevs positivt och ökar hennes känsla av kontroll över 
sjukdomen. Sjuksköterskans nyckelroll blir att stötta den drabbade kvinnan genom att 
lyssna och göra henne delaktig i vården för att kunna uppleva känslan av kontroll.   
 

Nyckelord: kvinnor, håravfall, cancer, vårdvetenskap, delaktighet, sjuksköterska. 



 

Ett speciellt tack till Cecilia Hedström, fotograf, bloggare (mynewkickasslife) och 
initiativtagare till loppet "fight cancer and run", som skänkte sin bok till oss.  
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INLEDNING 

I dagens samhälle ställs höga krav på kvinnor. Hon förväntas göra yrkesmässig karriär 
och samtidigt axla en tung börda i hemmet. Utöver detta ska hon hinna träna, laga mat 
och hålla hemmet fint, vara snygg, stark, smart och lycklig och ha utrymme att visa upp 
detta på bloggar eller sociala medier. Trycket ökar, trots kampen om jämställdhet. 
Starkt rotade sociala strukturer och ständig exponeringen av "det perfekta idealet" i 
media, såväl som på sociala medier, gör att kvinnor som lever med en frisk kropp, 
kämpar med att försöka nå upp till dessa ideal. Vad händer då när kroppen drabbas av 
svår sjukdom, såsom cancer? 
När fotografen Cecilia Hedström drabbades av cancer 2012, insåg hon hur lite folk 
pratade om cancer och dess effekter. Hon startade en blogg, en kick ass-blogg, där hon 
skriver om hur det är att LEVA med cancer. Med mycket humor beskriver hon hur det 
är att bära peruk, att träna med peruk, vart de bästa perukerna säljs och hur den doftar 
efter tvätt. Hon menar att kvinnor som blir "skalliga" på grund av sin cancerbehandling 
behöver hjälpa varandra med stöd och råd. De behöver få tröst av personer i sin 
omgivning och de behöver vårdas av människor som lyssnar och förstår. Sen bestämde 
hon sig för att fota kvinnor som behandlades mot cancer. Dessa "skalliga" kvinnor är 
både vackra och starka. Bilderna blev till bok; "Är jag fortfarande vacker?" (Hedström 
2014). Vi kom i kontakt med boken av en ren slump och blev otroligt inspirerade av 
Cecilias ”fighting spirit”.  
I rapporten av Lundqvist, Andersson och Steen Carlsson (2016), utförd på uppdrag av 
Cancerfonden presenteras aktuella prognoser, som visar på att antalet cancerfall i 
Sverige kommer att öka med hela nittio procent fram till år 2040. Hälften av de 
drabbade kommer att vara kvinnor - döttrar, fruar, mammor, mormödrar eller farmödrar, 
grannar och vänner.  
Som sjuksköterskor kommer vi behöva kompetens och förståelse för att möta de känslor 
som kan uppstå när håret faller av, som följd av behandling mot cancer.     
 

BAKGRUND 
Varje år diagnostiseras cirka trettio tusen kvinnor i Sverige av någon form av cancer 
(Socialstyrelsen 2012). Globalt är bröstcancer en av de vanligaste formerna av cancer 
och den största primära orsaken till dödsfall hos kvinnor (Coe, Staten, Rosales & 
Swanson 2013).   
Fall-Dickson & Rose (1999, se Frith, Harcourt & Fussell 2007) belyser att biverkningar 
av cytostatikabehandling påverkar patientens generella livskvalitet negativt. 
Biverkningar som illamående, kräkning, smärta, trötthet, dålig sårläkning, depression, 
sömnproblem och problem med självbild till följd av håravfall eller operationer. Kovero 
(2007) belyser de känslor som kan uppstå vid cancersjukdom. Det kan vara ångest, 
rädsla, dödsångest och chock.  
 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv behöver människan förstås som en enhet av kropp, 
själ och ande. Det är genom kroppen människan upplever världen och har skapat sin 
identitet. Vid sjukdom eller annan förändring av kroppen så som skada, förändras 
självbilden och upplevelsen av den egna kroppen och hennes känsla av tillgång till 
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världen (Wiklund 2003, ss. 41-72). Dahlberg & Segesten (2010, ss. 47-66) beskriver hur 
förändringen vid sjukdom kan göra att det tidigare trygga tillvaron i världen rubbas och 
istället känns främmande och farlig.  

CANCER - vad är det? 
Människokroppens olika organ är uppbyggda av celler och har en egen och unik 
funktion. Gamla celler dör och byts ut mot nya och friska celler med samma funktion 
som den gamla. Detta sker kontinuerligt i vår kropp. En normal celldelning är reglerad 
av gener inne i cellen, som bestämmer vilken typ av cell den ska bli och hur många 
gånger cellen ska dela sig. Generna kontrollerar att cellen innehåller den information 
och de egenskaper den ska. Blir något fel vid celldelningen ska celler normalt förstöra 
sig själva. En tumör bildas när något i regleringen blir fel och en cell i kroppen börjar 
dela sig ohämmat. Tumören kan vara godartad (benign) eller elakartad (malign). De 
maligna tumörerna är farliga och gränslösa i sitt spridningssätt. De har förmåga att växa 
in i kroppens organ och vävnader och kan sprida sig via blodet och lymfsystemet. 
Denna spridning kallas metastasering eller dottertumörer (Einhorn 2013). 

DIAGNOS OCH BEHANDLING 
I Sverige görs screening-undersökningar på stora delar av befolkningen som är i en viss 
ålder. Detta för att på ett tidigt stadie upptäcka och förebygga utveckling av cancer. 
Kvinnor erbjuds mammografi och cytologprov från livmoderhalsen för att upptäcka 
bröst- och livmoderhalscancer (Ericson & Ericson 2012 s. 716).  
Behandlingen mot cancer kan vara kirurgisk, och/eller i form av cytostatika, strålning 
eller hormoner (Ericson & Ericson 2012 s. 716-720).  
 
Cytostatika är ett samlingsnamn för en grupp läkemedel som används vid behandling av 
cancer. Dess verkan är att hämma, utplåna och stoppa tillväxt av cancerceller. 
Behandlingen varierar och ges i form av tabletter, intravenöst eller via kateter in i 
urinblåsan (Dahllöv 2013).  
 
Kvinnor som deltagit i en intervjustudie av Frith, Harcourt & Fussell (2007) har visat 
sig vara tveksamma inför att genomgå behandling av cytostatika på grund av sin oro 
inför för att tappa hår. Batchelor (2001) skriver om att det finns fall då patienter avstått 
behandling för att slippa biverkningar som håravfall. 
Då håravfall inte är direkt associerat med fysisk smärta kan det framstå som en 
obetydlig biverkning (Hilton, Hunt, Emslie, Salinas & Ziebland 2008 se Coe et al 
2013). Det framgår dock tydligt att cancerpatienter ser håravfall som ett allvarligt, 
socialt, känslomässigt och psykiskt problem (Cash 2011 se Coe et al 2013).  
 
Läkemedelsbehandling kan påverka hårväxten. Håravfall och långsamt växande hår, är 
en av de vanligaste biverkningarna av cytostatika (Dunagin 1982 se Batchelor 2001). 
Cytostatika påverkar inte bara cancerceller utan även frisk vävnad. Mest utsatt är 
vävnad med hög metabolism och delningshastighet (Crounse 1960 se Batchelor 2001). 
Försök att förhindra håravfall som följd av cytostatikabehandling, genom att kyla ner 
hårsäckarna (hypotermibehandling), har haft tveksamma resultat och håravfall är ett 
oundvikligt faktum för majoriteten av patienterna (Frith, Harcourt & Fussell 2007).  
Hypotermibehandling verkar genom att blodflödet till hårsäcken minskar, därmed 
exponeras denna inte för samma mängd läkemedel. En studie av Keller (1988; Franssen 
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& Hillen 1991 se Batchelor 2001) visar dock på att hypotermibehandling av 
hårsäckarna ökar risken för metastaser i hårbotten.  
Med det växande antalet kvinnor som diagnostiseras med cancer varje år är det viktigt 
att förbereda patienten inför håravfall som biverkning av behandling och hjälpa dem att 
hantera detta (Coe, et al. 2013).  
Wiklund (2003, ss. 96-110) beskriver att när människans utseende förändras till följd av 
sjukdom påverkas hennes identitet. Då identiteten hotas lider människan. Lidandet 
definieras som avskurenhet och som sökande efter hälsa. För att förstå lidandets 
innebörd behövs en förståelse för människans självuppfattning i relation till kropp och 
omgivning. 

HÅR – bärare av viktigt symbolvärde 
Coe, et al. (2013) beskriver att hår generellt markerar ålder och hälsa. Håravfall, tunt 
och grått hår associeras med att bli gammal och livlöst, torrt hår är starkt kopplat till 
exempelvis undernäring, infektion och stress.   
Håret är historiskt kopplat till vår identitet och låter människan ge uttryck för 
personlighet. Det har en skyddande och värmande funktion och kan vara ett sätt att 
kommunicera (Batchelor 2001). 
Konst och skrifter från mellan 10 000 och 30 000 år sedan visar att kvinnor historiskt 
ägnat tid och möda åt att vårda och forma sitt hår. Kvinnans hår har verkat som symbol 
för kvinnlighet och fertilitet (Berman 1999, se Coe. et al 2013). 
Att raka av håret har historiskt varit ett sätt att påvisa sorg och skam. I Australien täckte 
Aborigine-kvinnor i vissa stammar sitt hår med lera för att visa att de sörjde sina döda 
män (Davidson 1949 se Coe et al 2013). Hos andra folkgrupper har kvinnor klippt eller 
bränt av sig sitt hår för att visa på sorg av en närstående (Glowczewski 1983; Sandin & 
Sather 1980, se Coe et al 2013). 
Att raka av håret på huvudet har i många samhällen verkat som ett rituellt straff och 
tjuvar kunde få sitt hår på huvudet avlägsnat. Deras kala huvuden skulle utmärka dem, 
stigmatisera och få dem att känna skam (Benoliel 1996; Biddiscombe 2001 se Coe, et 
al. 2013). 
Globalt är kvinnans hår bärare av kulturell och religiös innebörd. Hur patienten reagerar 
på sitt håravfall kan därmed knytas an till vad kvinnor har för kulturell och religiös 
bakgrund. Sjuksköterskan behöver vara medveten om kulturella skillnader, när hon 
möter sina patienter (Coe, et al. 2013). 

Sjuksköterskans roll 
Enligt Svensk Sjuksköterskeförning (2014) har sjuksköterskan ett ansvar inom sin 
profession - att möta våra patienter och vårda dem på ett sätt som tar tillvara på hela 
människan. Hon kan inte förminskas till en patient eller en diagnos, utan är en människa 
med en egen unik livsvärld. Vi som vårdare behöver ta till oss och bejaka patientens 
livsvärld, för att vården ska kunna betraktas som god (Svensk Sjuksköterskeförening 
2014).  Kovero (2007) redogör vikten av att sjuksköterskan i ett tidigt skede av 
sjukdomen erbjuder stöd för att förebygga uppkomsten av en svår kris för den drabbade 
kvinnan.   

Coping 
Coping beskrivs som de resurser och möjligheter patienten kan använda sig av, för att 
uppnå en känsla av livskvalitet, trots sjukdom. Detta är ytterst personligt och vad coping 
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innebär i praktiken, är individuellt. Sjuksköterskans roll är att stötta patienten att finna 
positiv motivation för att kunna hantera sin situation (Nyatanga 2014).  
Då vårdarens huvuduppgift och mål är att stödja patienten att känna hälsa, behöver detta 
komplexa, mångdimensionella begrepp redas ut. WHOs definition av hälsa från 1946 
beskrivs som ett tillstånd av fullständig fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 47) menar dock att denna definition står i kontrast till 
vårdvetenskaplig forskning, som visat att människan kan känna hälsa trots svår 
sjukdom. Att ha hälsa är att känna välbefinnande och ha livskraft att utföra de saker som 
är av betydelse för vardagen och livet. Centralt för hälsa är känslan av mening och 
sammanhang, samt att ha en god livsrytm och balans mellan aktivitet och vila. 
För att sjuksköterskan ska kunna vårda kvinnor som genomgår stora eller små 
kroppsliga förändringar i samband med cancer, krävs god kunskap om hur dessa 
förändringar upplevs av kvinnan själv (Pedersen, Groenkjaer, Falkmer, Mark & Delmar 
2016).  Förutom hälsa är en av vårdvetenskapen grundpelare patientperspektivet. Med 
detta menas att vården centralt ska utgå från patienten med förutsättning att hon är 
expert på sig själv. Med patientperspektivet som utgångsläge ska vårdaren kunna stödja 
och stärka patienten till att känna hälsa. Detta stöd kan vara att få patienten att känna sig 
delaktig i hälsoprocessen, dels för att göra den mindre främmande men också för att hon 
ska känna sig mindre sårbar. Med delaktighet ökar patientens inflytande, autonomi och 
ansvar (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 108-110).   
För att möjliggöra vård med patientperspektiv tydliggör Dahlberg & Segesten (2010, ss. 
127-128) vikten av att ta del av patientens livsvärld. Med denna menas det sätt vi förstår 
oss själva, andra och världen omkring oss, världen så som den upplevs.  
Kovero (2007) skriver att kvinnor reagerar på olika sätt, med olika känslor vid 
cancersjukdom. Centralt är att de alla behöver stöd av anhöriga eller vårdpersonal. Detta 
stöd kan innebära att ge kvinnan utrymme att visa sina känslor och rädslor oavsett dess 
innebörd.  
För att kunna vårda hela människan är det viktigt att sjuksköterskan ser till den 
mångdimensionella varelse hon faktiskt är. Det är först när människan ses i sitt 
sammanhang som kan vi förstå henne (Wiklund 2003, ss. 41-72). 

 
PROBLEMFORMULERING 
I tidigare forskning framkommer det att upplevelsen av att tappa håret som följd av 
cancerbehandling väcker känslor och tankar. Känslor som rädsla och ångest men även 
tankar kring dödlighet och rädsla inför döden. Reaktionerna är starka och många 
kvinnor har svårare att acceptera förlusten av sitt hår, än själva sjukdomen. Att tappa 
håret bekräftar sjukdomen på ett oundvikligt sätt och gör den mer närvarande för 
patienten samtidigt som den blir synlig för personer i hennes omgivning. I arbetet som 
sjuksköterska möter vi dessa patienter inom specialistvården såväl som på andra 
vårdavdelningar. För att kunna vårda dessa kvinnor på ett sätt som gör att de känner sig 
hörda, sedda och respekterade, krävs en förståelse för hur de upplever att tappa håret i 
samband med cancerbehandling. Först genom denna förståelse kan sjuksköterskan ge 
det professionella stöd kvinnorna behöver. 
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SYFTE 
Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att tappa håret i samband med 
cancerbehandling.  
 
METOD 
Studien är baserad på narrativ analys enligt Dahlborg-Lyckhage (2012, ss. 161-173). Vi 
har använt oss av bloggar skrivna av kvinnor som delar med sig av sina liv med cancer 
(se bilaga 1).  

Datainsamling 
Datainsamling inleddes med en sökning på internet, (google.se) efter bloggar 
innehållande sökorden: blogg, kvinna, cancerbehandling, håravfall. Det gav ett resultat 
på 392 000 träffar; websidor med inkluderade sökord, varav många sökresultat var 
kopplade till dagstidningar och kvällspress. Vi fann ett hundratal bloggar. 
Inklusionskriterierna var att bloggarna skulle vara skrivna mellan 2009 och 2016. 
Författarna till bloggarna skulle vara mellan 25-45 år gamla och antingen genomgå eller 
ha genomgått cytostatikabehandling och specifikt beskrivit håravfall, i samband med 
detta. Bloggarna skulle vara skrivna på svenska av kvinnor som bor i Sverige. Därefter 
har flertalet bloggar lästs (25-30 st.). Vi valde ut tre bloggar var och presenterade dem 
för varandra. Dessa sex bloggar utgör grunden för vårt resultat.   

Dataanalys 
Samtliga inlägg om håravfall från bloggarna klipptes ut och sammanställdes till ett 
dokument. Denna text analyserades gemensamt genom att vi läste den upprepade 
gånger, för att se likheter och mönster i det som beskrevs. Dessa likheter 
färgmarkerades i olika färger och bildade subteman. Meningsbärande begrepp 
identifierades härmed och bildade slutligen huvudteman. För att säkerställa att vårt 
slutgiltiga resultat stämmer överens med materialet från bloggarna, som vi använt för 
analys oc att inte kvinnornas berättelser på något sätt förvanskats under arbetets gång, så 
har vi kontinuerligt gått tillbaka till originalmaterialet.  

Etiska överväganden   
Material från bloggar är en empirisk primärkälla där innehållet är fritt att använda 
(Dahlborg-Lyckhage 2012, s. 166).  Bloggar publicerade på internet är offentligt 
material, där utgivaren är själv är ansvarig för det som publiceras. Att använda sig av 
text från bloggar är lagligt, så länge det inte används i ett kränkande syfte 
(Datainspektionen 2016). Denna studie görs med syfte att utveckla vården. 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras med utgång från tre huvudteman, vilka identifierats för att svara 
på studiens syfte. Varje huvudtema har tre, respektive två subteman (se tabell 1). 
Meningsfulla citat från bloggarna har klippts ut, för att tydliggöra och knyta an till de 
känslor som beskrivits. 
 

Tabell 1. Presentation av huvudteman och subteman 
 

 

Upplevelsen av ta kontroll över sin maktlöshet 
Ett återkommande tema i de bloggande kvinnornas berättelser, är upplevelsen av att de 
tappar kontrollen och är maktlösa inför sin sjukdom.  För att återfå en känsla av kontroll 
använder de sig av olika strategier.  

Förlust och tvång 
Att vara sjuk och veta att behandlingen kommer ta en stor del av kvinnans personlighet 
– håret, väcker starka känslor. Rädsla, förlust, tvång och brist på kontroll. Eftersom 
håravfall är en vanlig biverkning, känns det oundvikligt, redan innan behandlingen med 
cytostatika har börjat. Samtidigt som innebörden av att tappa hår beskrivs som en 
petitess, präglas denna förändringens tid av rädsla och oro. I bloggarna beskriver 
kvinnorna hur de känner sig tvingade att offra sitt hår, för att återfå sin friska kropp.  

 
Det är lätt för andra att säga det, samma sak när andra säger "Det är ju 
bara hår, det växer ju ut igen." Lätt för er att säga när ni inte behöver 
känna på att bli tvingad till en massa saker! 
    carroskamp.blogg.se 

 
Berättelserna talar ett tydligt språk; det är inte bara hår hon förlorar, det ett kvinnligt 
attribut. Då både håret på huvudet och resten av kroppen förloras skriver de bloggande 
kvinnorna att de känner sig nakna och kroppen känns främmande. Samtidigt sker 

Huvudtema Subtema  Subtema Subtema 

Upplevelsen av att ta 

kontroll över sin 

maktlöshet 

Förlust och tvång Behovet av kontroll 

och autonomi 

 

Upplevelsen av stöd 

och omgivningens 

reaktioner 

Att offentliggöra 

cancer 

Behovet av stöd - 

någon som lyssnar 

och förstår 

Kluvenhet och skam 

över sin egen 

fåfänga 

Upplevelsen av glädje Ett positivt 

förhållningssätt 

Humor Ett nytt jag 
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förlusten med vetskap om att behandlingen är deras enda hopp för livet. Sjukdomen går 
mot deras egen vilja och tar över kvinnans självbestämmande.  

Kontroll och autonomi 
Gemensamt för kvinnorna är att de lagt upp olika typer av strategier för att återfå 
känslan av kontroll. Dessa strategier skiljer sig åt men grundas i samma tanke; att inte 
låta sjukdomen avgöra när håret ska falla.  

 
”...jag är nöjd att jag för en gångs skull fick bestämma någonting själv, 
eller i alla fall hinna ta ett beslut innan cancern tog det åt mig”. 

carroskamp.blogg.se 
 
Det framkommer att det är viktigt för kvinnorna att ha en plan, för att kunna hantera det 
kommande håravfallet. Den vanligast förekommande strategin för att uppnå en känsla 
av att återfå kontroll, är att raka av håret innan det faller, antingen med hjälp av frisör, 
anhörig eller att göra det själv. Trots den rädsla, sorg och ovilja som upplevs i samband 
med att raka av håret, beskrivs det som en lättnad och en känsla av kontroll, att själv få 
bestämma. Gemensamt för samtliga kvinnor som planerat hur de ska hantera sitt 
håravfall, är att de alla upplevt det positivt, att känna egenmakt över situationen, oavsett 
val av strategi.   
Att uppleva känslan av självbestämmande i processen mot att bli frisk, ligger till grund 
för kvinnans välbefinnande. Hon behöver själv få utrymme att bestämma om hon vill ha 
peruk eller inte. Detta beslut kan inte generaliseras och är ytterst individuellt. Somliga 
kvinnor känner sig stärkta i att bära peruk medan andra känner det motsatta.  

 
”Så jag satte på mig peruken i fredags och kände genast livet i mig. Och det 
handlar inte om hur man ser ut, det handlar om hur man känner sig” 

    mynewkickasslife.se 
 
Andra kvinnor beskriver att de känner sig helt bekväma med att vara skalliga och att 
inte bära något på huvudet. De belyser att vikten ligger i det egna valet. Det finns flera 
olika alternativ till peruk som mössor, sjalar eller hattar. Att själv kunna välja och göra 
det som känns bäst för individen, stärker henne i sin nya situation.  

 

Upplevelsen av stöd och omgivningens reaktioner 
När håret är borta blir den tidigare privata cancern offentlig för omgivningen. Alla kan 
se att kvinnan är sjuk. De bloggande kvinnorna bär på en känsla av utanförskap, som 
förstärks när personer i deras närhet försöker trösta, genom att bagatellisera deras 
förlust. Kvinnorna upplever det som mycket frustrerande, när friska personer talar om 
för dem hur de ska eller bör känna. De behöver stöd i någon som lyssnar och förstår.     

Att offentliggöra cancer 
Kvinnorna bär på en oro om hur omgivningen ska reagera och tänka kring deras 
utseende. En kvinna beskriver hur omgivningens reaktioner är det som skrämmer henne 
mest, då hon själv upplever ett skalligt huvud som symbol för cancer och att hon nu 
känner sig märkt av den. Cancer symboliserar död och utelämnar kvinnan och hennes 
öde, för alla att se. De blickar hon får upplevs vara av sympati och rädsla. Kvinnorna 
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upplever att när hårlösheten visats i det offentliga finns ingen återvändo från den 
behandling som påbörjats. Cancern är ett faktum och känns mer närvarande än innan.  
 

”Tappa håret blir så väldigt mycket cancer. Cancer blir så väldigt mycket 
död. Hela jag signalerar sjukdom till min omgivning om jag inte har hår.” 

ludmilla.blogg.se 

 
Kvinnorna upplever att de behöver stöd från personer i sin närhet, då det krävs mod och 
styrka, att visa sin sjukdom i det offentliga. Det har upplevts enormt stöttande och 
kärleksfullt när en anhörig rakat av sig håret, samtidigt som den drabbade kvinnan 
förlorat sitt hår, för att hjälpa henne att överkomma känslan av utsatthet. 

 
”Emelie har redan sympatirakat av sig sitt hår. Det är kärlek det” 

ludmilla.se 
 

Behovet av stöd – någon som lyssnar och förstår 
Det ligger en enorm frustration i att inte känna sig hörd. Kvinnorna belyser viken av att 
bli lyssnad på förutsättningslöst. De har upplevt att både närstående och utomstående 
bagatelliserat, förminskat och normaliserat håravfallet/skalligheten. Intensionen har 
varit att trösta, men har istället bidragit till att förstärka känslan av utanförskap och 
skapat irritation. Det upplevs kränkande när vänner och bekantar talar om för kvinnan 
hur fin hon är i sitt nya utseende, då hon själv känner att det enbart uttrycks för att på 
något sätt få henne att må bättre för stunden. Kvinnorna belyser vikten av att inte 
jämställa ofrivilligt skallighet med att frivilligt raka av sig håret. Upplevelsen är, att 
utomstående har många åsikter om hur det är att vara skallig, fast dom egentligen inte 
vet. 
Kvinnorna lägger stort fokus på betydelsen av att bemötas med respekt och förståelse 
vid val av peruk. Det är ett projekt som kräver tid och tålamod och har enorm betydelse 
för kvinnans inställning till att bära peruk efter hon tappat håret. Att hitta en peruk som 
sitter och känns bra redan innan håret är borta, gör det lättare att hantera situationen när 
det väl händer.      

 
”Respektlösheten i att inte få en ursäkt då vi väntat 35 minuter efter utsatt 
tid, schåstandet och stönandet när jag ville prova fler än 3 peruker… 
-Nej, jag vill inte ha kort hår. 
-Nej, jag vill inte ha lugg. 
-Nej, jag vill inte se ut som en billig mix mellan Maria Montazami och 
Svamp Bobs mamma.”     
    mynewkickasslife.se 

 
Kvinnorna beskriver att det är viktigt för dem att få information om hur det kan kännas, 
vad hon har för alternativ och hur andra har upplevt håravfall tidigare. Flera av 
kvinnorna bloggar specifikt, för att hjälpa och stötta andra i samma situation. Det 
handlar om att ge den typ av information kvinnorna inte fått tillgodosedd av sjukvården. 
Det som präglar dessa inlägg är råd kring strategier för att på bästa sätt hantera sitt 
håravfall.  
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Flera av kvinnorna beskriver att de tillsammans med sin frisör arbetat fram en strategi 
för att hantera den svåra situationen då håret faller. Kvinnorna har även upplevt stöd i 
form av utbildning där kurser i smink- och hudvård och scarfknytning som erbjudits i 
syfte att hantera det nya utseendet och känna sig stärkt i detta. 

Kluvenhet och skam inför sin egen fåfänga 
Kvinnorna beskriver hårets betydelse med en kluvenhet. Egentligen är håret inte viktigt 
alls fast ändå betyder det otroligt mycket. Håret, både det på huvudet och det i ansiktet, 
symboliserar personlighet och ger möjlighet att uttrycka sig själv genom sitt yttre. Det 
förstärker kvinnans känsla av att vara attraktiv och kvinnlig. Känslorna kring håret sätts 
ofta i relation till betydelsen av att vara frisk, för att undertrycka destruktiva tankar 
kring håravfallet.  

 
”Det går inte att komma ifrån att håret har en enorm betydelse för 
utseendet, men det är egentligen inte viktigt alls, huvudsaken är ju att man 
mår bra”  

ataforlivet.se 
 
Trots personliga resonemang framgår tydligt att kvinnorna bär med sig en 
underliggande rädsla för att förlora sin attraktivitet med håret som faller och en sorts 
skamkänsla över sin egen fåfänga. I ett inlägg ber en kvinna om ursäkt för att hon klagat 
över sina tappade ögonfransar tidigare i bloggen. Hon känner sig dum för att hon har 
klagat över en sådan ”bagatell”, i relation till en behandling som kan göra henne frisk.  

Upplevelsen av glädje 
Det framgår i kvinnornas texter, att ett positivt förhållningssätt och självdistans är 
viktigt för att kunna hantera sjukdomen. Att ha förmåga att se på sitt nya utseende med 
humor, är ett sätt att bemöta de svåra känslor som uppstår.   

Ett positivt förhållningssätt 
Kvinnan som går till frisören för att raka av håret innan hon tappar det, inger sig själv 
med hopp och framtidstro, genom att tänka, att nästa frisörbesök blir då håret vuxit ut. 
En annan kvinna beskriver hårlösheten på kroppen som en lättnad, då hon i vanliga fall 
lägger stor möda på att raka sig. Det positiva förhållningssättet genomsyrar bloggarna, 
även i de mörkaste stunder. Det kan vara att uppmärksamma hur snabbt håret faktiskt 
växer efter behandlingen, både huvudets hår som fransar och ögonbryn.  

Humor       
Att möta sina rädslor med hjälp av skratt, gör att humor sätter sin prägel på kvinnornas 
berättelser, om hur de upplever att tappa håret. Tillsammans med familj och vänner 
känner sig kvinnorna bekväma att möta sin sjukdom med humor och självdistans. 
Nyanserna är tidvis mörka och skrämmande, men verkar möjliggöra för kvinnorna att 
möta sina rädslor på ett sätt som ger utrymme för både skratt och tårar. Det kan handla 
om att hela släkten bär peruk till familjefotograferingen eller att göra egna mössor med 
texten ”bad wig day”.  

 
”För idag så gjorde vi en syskonfotografering. Lilla syster, brorsan, Casey 
och jag och på sista bilden så tvingade jag på dem, mina peruker. 
    Mynewkickasslife 
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Att dela med sig av svåra situationer och kunna reflektera kring dessa på ett komiskt 
sätt, kan kvinnorna distansera sig till cancern och känna glädje och sammanhang trots 
sjukdom.  

Ett nytt jag 
Alternativ till att helt raka håret, är att klippa det kort, för att långsamt vänja sig vid ett 
nytt utseende. Flera av kvinnorna som tidigare haft långt hår ställer sig positiva till sina 
nya, korta frisyrer och väljer att behålla håret så. 

 
”Även om hårlösheten var påtvingad, så har jag insett att jag ser mycket 
bättre ut i kort hår, det stämmer liksom bättre in på min personlighet. Det 
är dessutom mycket mer lättskött. Inget ont som inte har något gott med 
sig!” 

elseh.wordpress 
 
Det är inte bara negativa tankar som väcks hos kvinnor som tappar sitt hår, det visar sig 
att de kan se det positiva och vackra i sitt nya utseende. En kvinna beskriver det positiva 
i att kunna växla frisyr mellan olika peruker, beroende på vilket humör hon är på.  
Flera av kvinnorna beskriver att håret som växer ut efter behandlingen är annorlunda än 
det hår de hade innan. Det kan ha ändrat färg, blivit lockigt eller tjockare. Tacksamheten 
över att ha hår igen är stor. Att få tillbaka håret likställs med att få tillbaka normalitet 
och en del av sin friska kropp. Flera av kvinnorna beskriver känslan av att kunna gå till 
frisören igen, som fantastisk.  

 
 
DISKUSSION 
Att förlora håret i samband med cancerbehandling upplevs som ett hårt slag mot 
kvinnors kroppsuppfattning och självkänsla. Det väcker starka känslor som sorg, förlust, 
skam och rädsla. För att kunna uppleva kontroll över sin sjukdom, behöver dessa 
kvinnor strategier för att bemöta sina känslor kring håravfallet.  

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelser av att tappa håret i samband 
med cancerbehandling. Att använda kvalitativ, narrativ analys av bloggar, ger utrymme 
för kvinnornas berättelser kring sina upplevelser av att förlora håret. De har i sitt 
skrivande inte styrts av intervjufrågor, eller påverkats genom vetskap, om att deras 
texter kommer analyseras för en studie. Problem som identifierats, kring val av bloggar, 
har varit att hitta texter med tillräcklig mängd relevant information kring aktuellt ämne; 
håravfall. 
Dahlberg (2014, s. 20) beskriver kvalitativ forskning som något som studeras som en 
helhet för att få en djupare förståelse för exempelvis patienters upplevelser och 
erfarenheter och det stämmer väl med vårt syfte. Utifrån denna typ av forskning, kan vi 
identifiera de behov som behöver problematiseras (Axelsson 2012, ss. 213-214). 
Wiklund (2003, s. 33) menar på att vi med kunskap baserad på denna grund, kan 
påverka vårdarens förhållningssätt i praktiken och på så sätt driva vården framåt. 
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Att basera en studie på bloggar känns aktuellt, eftersom de är lättillgängliga och speglar 
hur vi lever och kommunicerar idag.  
 
Vilka är det som bloggar och hur kan detta påverka resultatet? De kvinnor som bloggar 
har mod och styrka att orka dela med sig av sina upplevelser. Med tanke på hur många 
kvinnor som drabbas av cancer varje år, är det en mycket liten del av dessa som bloggar. 
Eftersom relativt få kvinnor som tappat håret till följd av cancerbehandling väljer att 
blogga kan vårt resultat inte betraktas som generellt för alla dessa. Det kan vara så, att 
de kvinnor som bloggar om sitt liv med sjukdom, finner tröst och hopp i att använda 
sina texter som en ventil, för att kunna resonera med sig själva och få gehör för sina 
tankar och känslor. Bloggen kan då jämställas med en personlig, dock offentlig dagbok. 
Vi reflekterar kring att de känslor som är för privata, hålls tillbaka, för att skydda 
författaren och hennes anhöriga. Detta kan bidra till att de mest personliga känslorna 
som uppstår när håret faller som följd av cancerbehandling, inte omfattas av denna 
studie. Med hänsyn till detta hade en intervjustudie möjligen kunnat omfatta mer 
personliga känslor utan att exponera informanterna. Vi har valt svenska bloggar och hur 
detta påverkar resultatet är oklart.  

Resultatdiskussion 
Det framgår i vårt resultat att behovet av stöd till kvinnor som tappar håret, till följd av 
cancerbehandling, är stort. Stöd kan vara att ha någon vid sin sida, som lyssnar 
förutsättningslöst, utan att uttrycka egna värderingar och antaganden kring håravfall och 
skallighet. Stöd bidrar till en ökad känsla av att kunna hantera det nya, hårlösa utseendet 
och reducerar känslor av skuld och skam.  
 
För kvinnorna i bloggarna vi läst, är det viktigt att få utryck för de känslor de bär på, 
även om det handlar om obehagliga känslor som ilska, sorg och avsky mot cancern som 
invaderat deras kropp. De vill känna sig bekräftade istället för att höra, att dessa känslor 
på något sätt är fel.  
Tidigare resultat från empirisk forskning (Coe, et al. 2013, se Bachelor 2001) visar på 
samma slutsatser, trots olika metoder för datainsamling; att förlora håret i samband med 
cancer är ett hårt slag mot kvinnors kroppsuppfattning och självkänsla.  
Sjuksköterskan behöver i mötet med sin patient, se individen och lyssna in hennes unika 
behov av stöd, för att inte kränka henne i sin autonomi och egna förmågor.  
Det är först när kvinnans levda erfarenhet, livsvärlden, möter sjuksköterskans 
vårdvetenskapliga kunskap som hennes behov kan identifieras och behovet av stöd 
tillgodoses (Ekebergh 2009, ss. 59-63). 
 
Undervisning innan cytostatikabehandling, kan vara ett bra sätt att informera och 
förbereda kvinnan, både med muntligt och skriftligt material. Genom att lyssna på 
kvinnans tidigare erfarenhet av sjukdom, samt hennes tankar runt håravfall och 
strategier för att hantera det, kan de börja utveckla bra copingstrategier tillsammans 
(Borsellino 2011). Coping beskrivs som en process som bygger på kvinnors egna 
förväntningar om ett förändrat yttre. 
Kvinnor blir inte skrämda av mycket fakta. Är den väl formulerad och rätt riktad, kan 
den hjälpa henne att hantera det som händer genom att bemöta håravfallet med kunskap 
som redskap. Borsellino (2011, se Dougherty 2007) tydliggör att enbart information om 
håravfall, inte räcker för att förbereda patienten.  
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Något som framkommer i de bloggar vi läst är kvinnornas reflektioner kring förlusten 
av ögonbryn och ögonfransar. Denna aspekt av håravfallet verkar glömmas bort när 
vårdpersonal informerar patienten. Ögonbryn och ögonfransar är något som präglar 
personlighetsdragen i en kvinnas ansikte. Det är av största vikt att de får tillgång till all 
information, allt från det kliniska och svåra, till information om de bekvämaste 
perukerna och de bästa lösögonfransarna. Behovet styrks i en studie av Pedersen, 
Koktved, Nielsen (2012) där informanterna beskriver en önskan om information, som 
stärker deras egen förmåga att hantera sin situation. Informationen behöver vara 
utformad med hänsyn till individens erfarenhet och resurser. För att undvika att 
patienten blir överväldigad, beskriver kvinnorna vidare, att informationen behöver vara 
grundlig, strukturerad och erbjuden successivt.  
 
Det framkommer att håravfall väcker starka känslor (Borsellino 2011, se Batchelor, 
2001). Trots det upplever kvinnor, att deras känslor inte tas på allvar inom sjukvården 
och effekterna biverkningarna har på deras liv förminskas (Borsellino 2011, se Rosman, 
2004). Detta framkommer i vårt resultat, där kvinnor beskriver avsaknaden på tillräcklig 
relevant information från sina vårdgivare. Den är så pass bristfällig, att de explicit 
bloggar, för att tillgodose den informationsbrist de själva upplevt. 
En möjlig anledning till att sjukvården verkar underskatta de emotionella effekterna 
håravfall har på patienterna, är det faktum att tillståndet är övergående. Sjuksköterskor 
inom cancervården blir så pass vana vid att träffa patienter som tappat håret att de inte 
reagerar tillräckligt på patientens känslor kring håravfallet. Detta kan av patienten tolkas 
som brist på medkänsla (Borsellino 2011, se Dougherty, 2007). Kvinnor intervjuade till 
studien av Pedersen et. al. (2012) redogör betydelsen av ett personligt bemötande från 
sjuksköterskan. Detta kan innebära att sjuksköterskan visar ett genuint intresse för 
kvinnans person och välbefinnande.  
Vi anser att sjuksköterskor, i mötet med kvinnor som drabbats av håravfall till följd av 
cancerbehandling, bör fokusera på att varje kvinna och hennes reaktion är unik. Känslor 
som uppstår vid håravfall kan inte förminskas, då de starkt påverkar kvinnans livsvärld 
och självbild. Detta får vi stöd av i studie gjord av Jayde, Boughton & Blomfield (2013) 
som beskriver fenomenet att tappa håret, som ett hårt slag mot kvinnors självkänsla och 
deras egen föreställning av vad som anses vara kvinnligt. Hårlösheten förstärker 
dessutom kvinnors känsla av att vara cancerpatient.  
 
Flera av kvinnorna beskriver behovet av strategier för att hantera den svåra situation, då 
håret börjar falla. Håravfall påverkar kvinnors livskvalitet och det är av stor vikt att 
sjuksköterskor som jobbar med dessa kvinnor hjälper dem att utveckla copingstrategier 
som de kan använda sig av i sin vardag (Borsellino 2011). Tidigare forskning av Jayde, 
Boughton & Bloomfield (2013) visar att håravfall, trots beredskap och strategier, kan 
upplevas som mycket traumatiskt.  
 
Borsellino (2011) beskriver vidare att kvinnor, vid en cancerdiagnos, ofta målar upp 
värsta tänkbara scenariot. Att bygga upp förväntningar kring något kvinnan inte ser 
fram emot, kan leda till ökad rädsla samt ångest eller depression, speciellt om hon inte 
känner att hon har kontroll över situationen. Vi ser att detta är en möjlighet; vi kan som 
sjuksköterskor hjälpa kvinnorna att lyfta de känslor som väcks, för att på förhand 
bearbeta dem. Som vi nämnde i förra stycket behöver vi ge kvinnorna den information 
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och de verktyg hon behöver, för att hantera sin diagnos och dess effekter. Detta för att 
bli mer proaktiva i sitt tankesätt.  
Genom att få kunskap om hur andra som varit i samma situation kände och hanterade 
situationen, menar Borsellino (2011) att de kan göra medvetna val och försonas med hur 
de kommer att se ut och känna inför att vara utan hår.  
 
Roe (2011, se Bachelor 2001) beskriver hur uppfattningen runt hår som en symbol, har 
blivit mer avslappnad under de senaste åren. Författaren menar att detta kommer att leda 
till förändrade attityder kring håravfall och att det framöver inte enbart kommer vara 
förknippat med cancer. 
Referensramarna för hur kvinnor bör se ut utvecklas i en riktning, mot ett mer personligt 
förhållningssätt, vilket ger utrymme för en större valfrihet. Vi hoppas att denna 
upplösning av ramarna leder till en minskad känsla av stigmatisering hos kvinnor som 
tappar håret som följd av cancerbehandling. Detta får vi stöd av i studie av Roe (2011, 
se McGarvey; Baum, Pinkerton & Rodgers 2001), som menar att den mer avslappnade 
attityden till hår som symbol skulle betyda att dessa kvinnor inte behöver känna sig 
utpekade och kränkta av sitt kala huvud.   
 
Eftersom de tillgängliga metoderna för att hindra håravfall både visat sig vara 
ineffektiva och ha en rad obehagliga biverkningar, varav en potentiellt farlig, ger det 
stöd för vår grundteori; att primärt fokus ska ligga på stöd till kvinnorna för att öka 
deras känsla av välbefinnande och livskvalitet. Genom kunskap och förståelse kan vi 
stötta henne att hantera sitt håravfall, istället för att fokusera på att förhindra håravfallet 
Vår studie visar att kvinnor som kommer att, eller har tappat håret, behöver uppmuntras 
att prata om alla känslor som uppstår. Inte bara om hur det känns i kroppen, utan hur det 
känns i själen. Det framkommer i kvinnornas berättelser att hennes känsla av 
övergripande hälsa och förmåga att kämpa mot sjukdomen, är beroende av om hon 
känner sig mentalt stark.  
Då kunskap kring samband mellan fysisk och psykisk hälsa växer, utvecklas 
cancervården i en riktning där emotionellt stöd och hjälp med att praktisk hantera de 
yttre förändringarna engageras (Borsellino 2011). 
 
Vi anser att det i mötet med våra patienter är viktigt att uppmuntra alla former av 
copingstrategier, där kvinnor vill ta kontroll över sin egen situation. Tidigare forskning 
bekräftar vår teori. En genomgående strategi för kvinnorna vi följt, är att de hanterar 
cancern med humor och vi upplever att de kvinnor som mött sin sjukdom med positiv 
kraft, har haft lättare att gå vidare efter tillfrisknandet. Humorn är en drivande kraft och 
ett vapen mot mörkret som är en del av de drabbade kvinnornas liv. 
Allteftersom vi studerat de utvalda bloggarna, har det framkommit att kvinnorna, när de 
upplever att de kan ta kontroll över någon aspekt av sin sjukdom, känner delaktighet 
och större välbefinnande. Kvinnorna upplever att de har fördelen att kunna styra något 
genom att raka av sig håret och i den aspekten inte bli styrda av sin sjukdom.  
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SLUTSATSER 

• Att förlora håret som följd av cancerbehandling innebär i många fall ett stort 
trauma. Detta bekräftas genom tidigare forskning och i vårt resultat. 

• Kvinnor som förlorar håret behöver ett personligt bemötande från 
sjuksköterskan, för att kunna känna välbefinnande. 

• För att kunna agera proaktivt gällande sitt håravfall är det viktigt med grundlig 
och personligt utformad information.  

• Kvinnorna i vår studie uttrycker behovet av stöd, från någon som lyssnar och 
bekräftar deras känslor, utan att värdera och döma. 

• Humor och ett positivt förhållningssätt, hjälper kvinnorna i vår studie, att känna 
hopp inför framtiden.   

• Slutligen kan vi med vår studie konstatera att varje kvinnas upplevelse och 
känslor gällande håravfall är unika och det är vår uppgift som sjuksköterskor att 
bemöta kvinnan med hänsyn till detta.  
 

 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER OCH VIDARE 
FORSKNING 
Med en djupare förståelse för kvinnans upplevelse av att tappa håret som följd av 
cancerbehandling, kan sjuksköterskan stödja och hjälpa henne att skapa sin egen 
strategi, för att bemöta de känslor som kan uppstå. Genom att arbeta förebyggande, kan 
onödigt lidande förebyggas och kvinnan kan fokusera på sitt tillfrisknande och känna 
välbefinnande trots sjukdom. 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan aldrig generaliserar sin patient och hennes känslor.  
Människans upplevelse är individuell och unik och behöver bli bemött därefter.  
 
Vidare forskning på syftet, kan vara att jämföra kvinnors upplevelser av att tappa håret 
som följd av cancerbehandling, mellan länder eller kulturer, genom narrativ 
blogganalys. Likaså att se till skillnader mellan kvinnors upplevelser bland 
industriländer och utvecklingsländer. Detta skulle kunna bidra till att visa till nyanser av 
kvinnors upplevelser mellan länder med olika sociala strukturer samt infrastrukturella 
skillnader. Vi ser dock problematiken med bristen på modern teknik i samhällen med 
sämre ekonomiska förutsättningar. 
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BILAGA 1.  

BLOGG BLOGGNAMN Antal 

inlägg 

Startdatum Slutdatum 

ataforlivet.blogg.se 

 

Äta för livet ca 300 130903 150420 

carroskamp.blogg.se 

 

Carros kamp ca 209 131204 141225 

elseh.wordpress.com 

 

Elseh ca 1000 060530 aktiv 

lindaskriver.se 

 

Linda skriver 2362 070225 110402 

ludmilla.se 

 

Ludmilla 2125 080626 aktiv 

mynewkickasslife.com 

 

 

My new kick ass 

life 

573 120830 140514 
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