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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ungefär 
8000 kvinnor per år. Idag överlever 80% av de som drabbas, tack vare tidig upptäckt och 
utvecklad behandling. När kvinnorna är färdigbehandlade upplever de ofta fatigue, oro och 
rädsla för återfall samt en förändrad kroppsuppfattning. Bröstcancer kan upplevas som en 
utmaning men också som en möjlighet till personlig utveckling. 
Syfte: Syftet var att beskriva hur kvinnor erfar sitt liv efter att ha blivit färdigbehandlade för 
bröstcancer.  
Metod: En bloggbaserad kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Analysen av 
innehållet i bloggarna gjordes utifrån en manifest innehållsanalys enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2017).  
Resultat: Resultatet bildade följande tre huvudkategorier byggda på åtta underkategorier: 
Upplevelse av ständig sjukdomsnärvaro, Betydelse att återfå ett välfungerande liv och 
Existentiell oro som hinder för att nå välbefinnande. 
Slutsatser: Slutsatserna är att kvinnorna erfar trötthet och orkeslöshet. De upplever 
kroppsliga förändringar och har problem med biverkningar. En del kvinnor har fått förändrad 
livssyn och livskraft medan andra känner sig existentiellt vilsna. Alla kvinnor känner oro för 
att få återfall. Genom den här studien kan allmänsjuksköterskor erhålla betydelsefull kunskap 
om hur kvinnor erfar livet efter färdigbehandlad bröstcancer för att förstå kvinnornas situation 
och behov av stöd. Vidare forskning och resurser behövs för att utöka förståelsen 
allmänsjuksköterskan behöver. 
 

 
TACK 
 
Varmt tack till vår handledare Lise-Lotte Ozolins för stöd och vägledning under arbetet.  
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INLEDNING 
 
Författarnas intresse för att genomföra följande studie uppkom under den 
verksamhetsförlagda utbildningen inom somatisk vård i termin 4. Där väcktes en tanke kring 
hur patienter får tillgång till eftervård. Utifrån författarnas egna möten med cancersjukdom 
valdes bröstcancer som fokus för frågan kring eftervård. Studien kommer därför beskriva 
kvinnors erfarenheter av livet efter färdigbehandlad bröstcancer. Uppsatsens titel är “Jag är 
rädd varje dag!”, vilket är ett citat ifrån en av bloggarna (Blogg 4, 2019-02-28). Rädsla för 
återfall beskrevs frekvent hos samtliga bloggförfattare och är genomgående för studien. 

 
 

BAKGRUND 
 
Cancer 
År 2017 drabbades ungefär 61 000 personer av cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 
2018). Cancer är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar som har olika symtom, prognos 
och behandlingar. Cancer uppstår genom mutation i cellernas gener. Dessa cancerceller 
förökar sig okontrollerat och en cancertumör bildas. En ökad och okontrollerad celltillväxt 
kan ske både benignt och malignt. En bildad tumör kan i sin tur hindra kroppen att fungera 
som den ska (Bergh et al., 2007, s.13).  
 
Bröstcancer 
Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen. Bröstcancer utgör ungefär 30% av 
alla cancerfall hos kvinnor och varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor, även män kan drabbas. 
Orsaken till bröstcancer är inte klarlagd utan beror på många kombinerade riskfaktorer såsom 
arv, hormonell obalans och yttre faktorer. Många bröstcancerpatienter upptäcks genom 
mammografi innan de hunnit få symtom. Vanliga symtom på bröstcancer är en knöl i 
armhålan, förstorat och hårt bröst, hudrodnad och indragningar i huden. Bröstcancer 
diagnostiseras genom trippeldiagnostik, vilket innebär klinisk undersökning, mammografi och 
cytologi (Schultz, 2018).  
 
Det finns olika typer av bröstcancer där luminal bröstcancer är vanligast, 80% av dem som får 
bröstcancer får denna sort. Luminal bröstcancer är beroende av könshormoner för att växa. 
Dessa delas upp i två sorter där luminal A utvecklas långsammare och behandlas med 
operation, strålbehandling och hormonell behandling och luminal B som utvecklas snabbare 
och behandlas med operation, strålbehandling, cytostatika och antihormonell behandling. 
HER2-positiv bröstcancer utgör 1/8 av alla bröstcancerfall. De som drabbas har extra mycket 
av proteinet HER2 vilket gör att tumören växer fort. HER2-positiv bröstcancer behandlas med 
operation, strålbehandling, cytostatika samt målinriktad behandling med antikroppar. 
Trippelnegativ bröstcancer drabbar 10% och växer oberoende av könshormon och HER2. Den 
här sorten har störst risk för ärftlighet och behandlas med operation, strålbehandling och 
cytostatika. Bröstcancer delas in i två delar där duktal bröstcancer är lokaliserat i 
mjölkgångarna och lobulär bröstcancer i mjölkkörtlarna. Den vanligaste behandlingen av 
bröstcancer är kirurgi, och däribland vanligast är partiell mastektomi. För att minska risken 
för återfall eller spridning, behandlas patienterna utöver kirurgi, med cytostatika, 
strålbehandling eller hormonell behandling (Schultz, 2018).  
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Idag överlever 80% av de som drabbas. Chansen att botas ökar tack vare tidig upptäckt och 
förbättrade behandlingsmetoder. Återfall visas antingen som en tumör i bröstet eller som 
fjärrmetastaser (Lidbrink, 2018). Risken för att drabbas av återfall beror på tumörens 
egenskaper och risken ökar om cancern spridit sig till lymfkörtlarna (Schultz, 2018). I Sverige 
erbjuds kvinnor i åldern 40–74 år röntgenundersökning med mammografi var 18–24:e månad 
med avsikt att upptäcka bröstcancer i tid (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Sjukvården 
När kvinnor finner en knöl i bröstet tar de kontakt med sjukvården. Väl på sjukhuset är det 
mycket viktigt att de känner att de tas på allvar och att det görs rätt undersökningar. Patienter 
är känsliga angående personalens attityder, hur de kommunicerar och uttrycker sig (Zøylner, 
Lomborg, Christiansen & Kirkegaard, 2019). Bröstcancer behöver utredas och i processen 
genomgår kvinnor flera väntetider till följd av att mammografin visat på förändringar. Att 
vänta på ett provresultat genererar en mängd känslor som till exempel oro, ångest, chock, 
överraskning, ilska, sorg och lättnad. Majoriteten av kvinnorna påpekar bristen av 
psykologiskt stöd från vården och att de inte har någon att vända sig till. Nästan alla kvinnor 
uttrycker ett stort behov av mer information men att det inte uppfylls (Dore, Gallagher, 
Saintonge & Herbert, 2012). Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid, (2015) skriver att för 
bröstcancerdrabbade är det viktigt att få möta samma yrkesverksamma under behandling på 
sjukhus. Kontinuitet under sjukdomstiden ger förtroende och stärker det sociala stödet. Att ha 
samma läkare innan operation, under operation och få en behandlingsplan efter operation ger 
tillfredsställelse och trygghet. En del kvinnor får träffa olika läkare under sina behandlingar. 
Brist på kontinuitet kan leda till dålig kommunikation, en misstro mot sjukvården och 
osäkerhet. Kontinuiteten i stödet från sjukhuset efter behandlingen är viktig för alla (Drageset 
et al, 2015). Standardiserat vårdförlopp syftar till att personer med misstänkt cancer ska mötas 
av en välorganiserad, helhetsorienterad professionell process. Väntetiderna i samband med 
utredning och behandling ska genom det här effektiva arbetssättet minimeras. Regeringen har 
som mål för 2020 att 70% av alla nya cancerfall ska utredas via standardiserat vårdförlopp 
(Eriksson, 2019).  
 
I Sverige arbetar sjuksköterskan för att vården och behandlingen ska utformas och 
genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt. Sjuksköterskan ansvarar för 
patientens omvårdnad och tillämpar självständigt omvårdnadsprocessen. Genom att möta den 
unika patienten kan individens behov tillgodoses. Sjuksköterskan ska finnas där och vara 
tillgänglig för patienten genom alla sjukdomens steg (Berg, 2019, s. 177–183). 
 
Upplevelser av behandling 
Enligt Zøylner et al. (2019) upplever många kvinnor att tiden kring operation gick snabbt och 
många ser detta som den enklaste delen i behandlingen. Många ser operationsdagen som en 
viktig och betydelsefull etapp att genomgå under behandlingen. Kirurgen spelar en viktig roll 
för patienten rörande diagnos och operation och kvinnorna har en stor tillit till hen. Kvinnor, 
som även får cellgiftsbehandling, upplever detta som en påfrestande utmaning. Vissa kvinnor 
upplever kosmetiska och fysiska problem och orosmoment, men vågar inte nämna dessa på 
grund av att de vill visa tacksamhet över att de överlevt (Zøylner, et al., 2019). Många 
upplever illamående under de följande 10 dagarna efter avslutad cellgiftsbehandling. 
Illamåendet kan både vara fördröjt och akut. Det skiljer sig mycket mellan när och hur 
illamåendet uppstår mellan de som genomgår cellgiftsbehandling, vilket pekar på betydelsen 
av individuell behandling. De som behandlas med cellgifter får läkemedel för att lindra 
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illamåendet, men det är inte alltid tillräckligt för att kontrollera illamående och kräkningar 
(Delmy, Sandgren, Nilsson & Lewin, 2014). 
 
Socialt stöd 
Familjen har stor betydelse i det sociala stödet genom support och förståelse, men en del 
kvinnor upplever att de inte kan prata och dela med sig om sina bekymmer med sin familj, 
eftersom familjens reaktioner resulterar i mer oro för kvinnorna (Drageset, et al., 2015). 
Kvinnor upplever att stödet som de får när de är sjuka från familj och vänner förändras när de 
är färdigbehandlade, en del känner sig övergivna. Kvinnor behöver stöd utöver 
efterbehandling för att kunna ställa om till ett normalt liv (Williams & Jeanetta, 2015). Många 
kvinnor upplever att stödet efter behandling och operation reduceras för fort. En del kvinnor 
upplever att deras familj och sociala nätverk glömmer cancern efter operationen och att 
många i deras omgivning negligerar bröstcancern för fort efter behandling (Drageset, et al., 
2015). Kvinnor beskriver att de en dag fick veta att de inte behövde komma lika ofta på 
efterkontroll, vilket upplevdes som en kraftig minskning av stöd. Den medicinska 
behandlingen var färdig men återhämtningen var inte det (Williams & Jeanetta, 2015). 
 
För många bröstcancerdrabbade är det till hjälp att få dela med sig av sina erfarenheter under 
sjukdomstiden. Att dela erfarenheter med andra bröstcancerdrabbade kvinnor förbättrar 
välbefinnandet, eftersom de inser att de inte är ensamma i sin situation. För många är det 
lättare att ventilera sig i stödgrupper eller till vänner istället för närstående och anhöriga. Att 
prata i grupp om sin cancer i ett tidigt skede efter operation är bra för att få klarhet i vanliga 
frågor. Det är viktigt och att få sätta ord på det man känner och tänker (Drageset, et al., 2015). 
Patienter uttrycker ett behov av att få träffa andra patienter i liknande situationer för att få ett 
psykosocialt stöd under och efter behandling (Zøylner et al., 2019). 
 
Begreppet färdigbehandlad 
Det finns alltid en risk att cancerceller överlever även när behandlingen är färdig. Sjukdomen 
kan då komma tillbaka, men det kan ta lång tid. Därför används ofta ordet färdigbehandlad 
istället för frisk eller botad i samband med cancer (Schultz, 2019). I den här litteraturstudien 
kommer färdigbehandlad användas som ett begrepp och det innebär att patienten har avslutat 
sin cancerbehandling, eftersom personen anses frisk av sjukvården.  
  
Upplevelser av att vara färdigbehandlad  
Att ha haft bröstcancer framkallar mycket rädsla och oro bland kvinnor. De är oroliga över 
hur kroppen ska se ut efter operation. De är även rädda inför eventuell förlorad 
kroppsuppfattning, förlorad sexualitet och efterbehandling. Den största rädslan handlar om att 
återinsjukna i bröstcancer (Williams & Jeanetta, 2015). Det är vanligt förekommande att 
uppleva smärta även efter behandlingen är klar, vilket har en betydande effekt på psykiskt 
lidande. Det är även vanligt att kvinnor blir utmattade till följd av smärtan (Cho, Chu & Lu, 
2017). 
 
En del kvinnor talar om bröstcancer som en sorts vändpunkt och att det bidragit till en 
attitydförändring till livet efter diagnosen. Många ser bröstcancern som både en utmaning och 
möjlighet. En del kvinnor menar att efter de fått bröstcancer vill de leva ett mer hälsosamt liv, 
genom att börja träna, äta nyttigare och sluta röka. En del kvinnor talade också om att de 
utvecklar nya intressen och att de ägnar mer uppmärksamhet åt sig själva (Norberg et al., 
2015).   
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Fatigue är ett vanligt problem i samband med bröstcancerbehandling, både under och efter. 
Fatigue innebär att de drabbade upplever bland annat en särskild trötthet, svaghet och 
kraftlöshet. Tröttheten är ofta så pass kraftig att det är svårt för andra att förstå hur det känns. 
Tillståndet kan bestå i flera år och beror på många orsaker som till exempel grundsjukdomen, 
behandlingen, de psykiska påfrestningarna i samband med diagnostiken och behandlingarna 
samt oro inför framtiden. Fatigue leder ofta till att de drabbade inte kommer till skott, saker 
som vanligtvis bringar glädje i vardagen orkas inte längre med (Bergh et al., 2007, s. 86–87).  
 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Den här litteraturstudien har ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskap handlar om alla 
frågeställningar som rör hur hälsa, lidande och vårdande är för patienten och syftar till att 
stödja hälsoprocesser och välbefinnande. Vårdvetenskapen utgår från människan som helhet 
och är en viktig del för att kunna ge ett optimalt vårdande som sjuksköterska (Ekebergh, 
2016.) Begreppen som följer nedan kommer spegla resultatet i resultatdiskussionen. 
 
Livsvärld 
Det är genom livsvärlden som vi människor tillägnar oss hela livet och allt vad det innebär. 
Livsvärlden är personlig och unik. Begreppet är till hjälp för hur vi förstår oss själva, andra 
och allt annat i världen. Livsvärlden är ett kraftfullt teoriredskap för att förstå hälsa, 
välbefinnande, lidande, sjukdom och vård, ur patientens perspektiv. Patienten är mer än sin 
sjukdom och patientens livsvärld ska vara utgångspunkt i planerad vård och omvårdnad 
(Dahlberg & Segesten, 2010, s.126–128). Livsvärlden utgörs av personliga erfarenheter. Alla 
människor delar samma värld eller sammanhang, men vi har olika sätt att förstå och närma 
oss den (Ekebergh, 2017, s.81). Att få en bröstcancerdiagnos och genomgå behandling 
påverkar livsvärlden. Bröstcancer är vanligt förekommande och är något som 
allmänsjuksköterskan kommer möta. Genom att utgå från kvinnornas livsvärld fås en 
förståelse för hur individen upplever sin sjukdom, lidande och hälsa. Livsvärldsteorin hjälper 
allmänsjuksköterskan att stärka patienter och ge en optimal omvårdnad.  
 
Hälsa 
Begreppet hälsa definieras som att människan upplevs må bra fysiskt, psykiskt samt socialt 
men behöver inte innebära frånvaro av sjukdom (Jerrhag, 2019). Hälsa är ett komplext 
begrepp och är ett tillstånd som rör hela människan samt är något som upplevs. Som 
människa kan du befinna dig i ett sjukdomstillstånd men trots allt känna hälsa och lycka och 
detsamma gäller motsatsen. Som människa kan du vara frisk kroppsligt, men samtidigt må 
dåligt och känna lidande. Vad hälsa innebär är helt individuellt och är inte heller något 
konstant, utan växlar både mellan tid och livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010, s.49). 
Begreppet hälsa kan beskrivas som ett mått på välbefinnande och en process som varje 
individ upplever och skapar i sitt liv (Willman, 2014, s.38–40). Kvinnorna som är 
färdigbehandlade från bröstcancer anses friska av sjukvården, detta innebär dock inte att de 
upplever hälsa. Till exempel kan sviterna av behandling och oron påverka upplevelsen av 
hälsan.  
 
Lidande 
Lidande ingår i det mänskliga livet, men hur lidandet upplevs är dock individuellt och 
innehåller olika dimensioner, till exempel, livs-, vård-, och sjukdomslidande (Flenser, 2014 
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s.141–145). Begreppet lidande definieras som plåga och smärta. Det finns en dubbelhet i 
lidandet som innebär att det kan ses som både positivt och negativt för en person. Exempelvis 
kan lidande skapa förutsättningar för personlig utveckling. Människan upplever 
sjukdomslidande i samband med sin ohälsa. Sjukdomslidandet hör samman med sjukdom, 
behandling och konsekvenser av sjukdomen (Arman, 2015, s.38–42). En bröstcancerdiagnos 
kan skapa vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande.  
 
Lyssnande 
När en människa lider av sjukdom behöver hen få dela sin situation med någon som verkligen 
lyssnar. Lyssnande i sig är vårdande och har positiv betydelse för vårdandet. En människa 
som lider av sjukdom har behov av att dela med sig av sin sjukdomsberättelse och situation. 
Om patienter får möjlighet att berätta om sin situation och vilken känsla de bär på ger det en 
grundläggande och avgörande inriktning för vårdandet. Att ha lyssnandet som utgångspunkt i 
vårdandet av patienter och låta dem sätta ord på sina tankar och känslor kan hindra lidande 
(Koskinen, 2017, s.404–405). Genom att ha lyssnandet som utgångspunkt i vårdandet kan 
allmänsjuksköterskan förstå patientens behov och sedan tillgodose detta. 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Det finns mycket tidigare forskning som beskriver bröstcancerdrabbade kvinnors fysiska och 
psykiska mående under pågående behandling. Det finns däremot inte i samma utsträckning 
forskning om tiden efter de har blivit färdigbehandlade. Den forskning som finns beskriver att 
kvinnorna som är färdigbehandlade upplever oro över sin framtida hälsa och att återinsjukna i 
cancer. De upplever stödgrupper som värdefulla och att kontinuitet i vården ökar 
välbefinnandet.  
 
Den här litteraturstudien är relevant för allmänsjuksköterskan eftersom bröstcancer är en 
vanligt förekommande sjukdom. Allmänsjuksköterskan ska bland annat arbeta efter en 
personcentrerad vård, vilket innebär att patienten blir uppmärksammad som unik, med 
individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Genom att beskriva hur kvinnor erfar livet efter de har blivit färdigbehandlade kan det 
stärka sjuksköterskans arbete för personcentrerad vård. Bröstcancer påverkar individens 
upplevelse av hälsa och orsakar lidande. Det är en stor utmaning för allmänsjuksköterskan att 
tillgodose patienters behov efter avslutad behandling för att kunskapen om patienters 
erfarenheter är knapphändig. Genom att utgå från patientens livsvärld kan det underlätta för 
sjuksköterskans personcentrerade vård.  
 
Vårdpersonal ska arbeta utifrån målsättningen att lindra ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen 
[HSL], SFS 2017:30). I det här fallet innebär det att belysa hur kvinnor erfar livet efter de 
blivit färdigbehandlade från bröstcancer, så att behov sedan kan identifieras för att kunna 
minska individens ohälsa i from av till exempel, oro för återfall eller biverkningar från 
behandling. Genom att ha en väl fungerande rehabilitering minskar lidandet för individen och 
även långsiktigt för samhället. En väl fungerande rehabilitering bidrar till bland annat färre 
sjukskrivningar och kostsamma utredningar så att samhället kan lägga pengar på att utveckla 
cancervården på andra håll.  
 
Författarna vill genom den här litteraturstudien beskriva och bidra till större förståelse för hur 
bröstcancerdrabbade kvinnor erfar sitt liv efter de har blivit färdigbehandlade. 
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SYFTE 
 

Syftet var att beskriva hur kvinnor erfar sitt liv efter att ha blivit färdigbehandlade för 
bröstcancer.  
 

 

METOD 
 
Design 
En kvalitativ litteraturstudie har genomförts eftersom syftet var att beskriva hur kvinnor 
upplever livet efter bröstcancer. En litteraturstudie sammanställer metodiskt och kritiskt 
granskad litteratur i vetenskapligt syfte (Kristensson, 2014, s. 150–151). Bloggar har valts 
som informationskälla för få förstahandsinformation av personliga erfarenheter. En induktiv 
ansats ansågs lämplig eftersom informanternas personliga erfarenheter är centrala (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2017, s. 221). En manifest innehållsanalys enligt Lundman och 
Hällgren Granheims (2017) modell har gjorts av innehållet i texten i bloggarna.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes hösten 2019 genom att studera litteratur i form av bloggar. En 
blogg består av inlägg i skrift på internet som innehåller personliga iakttagelser och tankar. 
Varje blogginlägg har datumangivelse och allmänheten har möjlighet att läsa och publicera 
kommentarer i anslutning till dessa (Jansson, 2019). Data från bloggar anses vara lämpligt 
relaterat till syftet eftersom tankar, betraktelser och upplevelser nås direkt från informanten.  
 
Datainsamlingen genomfördes genom att söka bloggar gemensamt. Databasen som har 
använts är Google, som är en internationell sökmotor. Google ansågs som den mest lämpade 
sökmotorn till litteraturstudiens syfte eftersom Google täcker andra bloggportalers sökmotorer 
och Google rangordnar träffarnas relevans efter skrivna sökord. Först genomfördes en allmän 
sökning. Sedan bearbetades sökord utifrån syftet allt eftersom relevanta bloggar hittades. 
Trots nya sökord, dök många tidigare träffar upp. Sökord och sökschema presenteras i bilaga 
1. Samtliga sökningar efter bloggar resulterade i för många träffar för att kunna granska och 
läsa alla dessa sett till litteraturstudiens storlek och tidsram. Författarna läste därför rubrikerna 
på träffarna och sorterade bort träffar som inte var bloggar. Genom att läsa träffarnas rubriker 
upptäckte författarna att de mest relevanta träffarna för litteraturstudiens syfte visades bland 
de första träffarna. Ju längre ner i söklistan, ju längre ifrån litteraturstudiens syfte kom 
författarna eftersom träffarna då bestod av bland annat artiklar, kvällstidningar och annonser. 
Författarna valde därför att läsa de första 50 träffarna och direkt valdes de träffarna som inte 
var en blogg bort. Totalt valdes fem bloggar som var relevanta till syftet och 
inklusionskriterier. Vid avancerad sökning på Google framgick inte antalet träffar. Sökning 
efter relevanta bloggar har även gjorts på bloggportalen.se för att eventuellt hitta bloggar som 
ej visades på Google. Sökordet bröstcancer användes och resulterade i 70 träffar. Författarna 
läste samtliga 70 bloggpresentationerna och av dessa var de endast 3 stycken som stämde 
överens med syftet, men ingen valdes ut eftersom de inte stämde överens med 
inklusionskriterier.  
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Urvalsförförande 
Urvalet består av fem stycken bloggar. För att hitta relevanta bloggar till syftet används 
inklusions- och exklusionskriterier.  
 
Inklusionskriterier: bloggar skrivna på svenska, skrivna av kvinnor som haft en 
bröstcancerdiagnos, kvinnor äldre än 18 år, färdigbehandlade, inlägg max fem år gamla.  
Exklusionskriterier: haft ytterligare en cancerdiagnos, fått återfall av sjukdomen. 
 
Bloggar äldre än fem år ansågs som inaktuella, eftersom vården är i ständig utveckling. 
Behandlingsmetoder och mediciner är några exempel som hela tiden omvärderas och 
förändras. Författarna valde att läsa alla inlägg som har publicerats dagen efter kvinnorna 
blivit färdigbehandlade. Bloggarna granskades enligt Alexanderssons (2012) guide om 
källkritik på internet. Se granskningsschema i bilaga 2.  
 
Informanter  
Presentation av samtliga bloggar presenteras i bilaga 3.  
 
Analys 
Analysmetoden som har använts är kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Lundman och 
Hällgren Graneheims modell (2017). Analysmetoden ansågs lämplig eftersom den är formad 
för att granska texter. Analysprocessen genomfördes genom att texterna först lästes enskilt 
flera gånger, för att få en helhetsbild, och gav möjlighet till egna uppfattningar av innehållet. 
Därefter granskades och reflekteras innehållet i texterna gemensamt. Innehållet i texterna 
analyserades ur ett manifest perspektiv, det vill säga att analysen genomfördes textnära. Ur 
texterna identifierades meningsenheter och de kondenserades sedan. Kondenseringen är till 
för att göra materialet mer lätthanterligt och efter kondenseringen benämndes innehållet med 
en kod. Koderna diskuterades gemensamt för att säkerställa att de stämde överens med 
meningsenheterna och kontexten. Koderna sorterades sedan in i underkategorier och slutligen 
sammanfördes underkategorierna i huvudkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017 
s.219–226). 
 
Tabell 1. Exempel på manifest innehållsanalys 

Meningsenheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det syns inte så 
mycket men en 
dag står man och 
tittar i spegeln 
och ljuset lixom 
framhäver 
varenda litet 
fjun… Jag är inte 
redo att vara den 
fjuniga damen. 
Inte ännu. (Blogg 
2, 2019-08-09) 

Ljuset 
framhäver 
vartenda fjun. 
Jag vill inte vara 
fjunig. 

Förändrad 
behåring 

Upplevelsen av 
kroppsliga 
förändringar 

Upplevelse av 
ständig 
sjukdomsnärvaro 
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Jag har haft några 
veckor med oro 
för återfall. Det 
började med 
fruktansvärda 
magsmärtor, 
framförallt vid 
äggledare och 
livmoder. (Blogg 
3, 2018-09-06) 

Jag är orolig för 
återfall på grund 
av 
fruktansvärda 
magsmärtor i 
äggledare och 
livmoder.  

Oro 
för återfall 
på grund av 
magsmärtor 

Oro och rädsla 
för återfall 

Upplevelse av 
ständig 
sjukdomsnärvaro 

Vi var snabba på 
att bekräfta att vi 
båda upplevt och 
även nu upplever 
en slags 
extensionell kris. 
Vem är den här 
personen som 
blev kvar efter 
cancern? (Blogg 
1, 2017-08-10) 

Vi har upplevt 
och upplever 
en existentiell 
kris, vem är 
personen som 
blev kvar efter 
cancern? 

Upplevelse 
om att inte 
veta vem 
man är 
efter 
cancern 

Att inte veta vem 
man är  

Existentiell oro 
som hinder för 
att nå 
välbefinnande 

 

Förförståelse 
Författarna tillämpade ett etiskt förhållningssätt, där det insamlade materialet granskades med 
ett öppet synsätt och förförståelsen sattes åt sidan. Bloggarnas innehåll lästes med 
medvetenhet till kontexten och författarnas förförståelse. Förförståelse är den föreställning 
forskaren har av fenomenet som studeras och innefattar teoretisk kunskap, tidigare 
erfarenheter samt fördomar. Förförståelsen påverkar hur varje enskild individ tolkar fenomen 
och händelser. Det är viktigt att författarna medvetandegör sin förförståelse så denna inte 
färgar studien (Rosberg, 2017 s.128–130). I uppsatsprocessens början valde författarna att 
dela med sig av sin förförståelse till varandra och dessa skrevs ner. Analysen gjordes så 
förutsättningslöst som möjligt och när olika åsikter uppstod i analysförförandet diskuterades 
de, så att den enskildes personliga förförståelse inte skulle ta över hand och färga datan. Ett 
exempel är att författarna inte har tagit för givet att alla kvinnor som har drabbats av 
bröstcancer och blivit färdigbehandlade mår dåligt och är rädda för återfall. 
 
Etiska överväganden 
Designen på arbetet ska vara utformat så att det är till fördel för deltagarna, är det inte det så 
bör i alla fall det samhälleliga och vetenskapliga värdet av projektet som helhet överväga 
(Kjellström, 2017, s.57–58). Forskning ska skydda liv, hälsa, värdighet, integritet, rätt till 
självbestämmande och konfidentialitet för personlig information om forskningsämnen. 
(Helsingforsdeklarationen, 2018).  
 
Studien utfördes så att kunskapsläget för kvinnors liv efter bröstcancer har förbättrats. Studien 
är till fördel för individerna som i framtiden drabbas av bröstcancer men även för professioner 
inom vården, som kan få belägg att förändra sitt bemötande, samt eftervården. Studien 
innehar god vetenskaplig kvalitet genom att designen matchar syftet samt att författarna 
innehar en god kunskap kring befintlig empiri. 
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Informerat samtycke syftar till att värna om deltagarnas rätt att bestämma om och hur de vill 
delta i ett projekt och bygger på en etisk princip (Kjellström, 2017, s.62). Informationskravet 
syftar till att forskaren ska informera uppgiftslämnare om dess uppgift samt villkor som gäller 
för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I Personuppgiftslagen, som berör information 
som kan ledas till en person, står det i 15§ att känsliga personuppgifter endast får behandlas 
om individen på ett tydligt sätt valt att offentliggöra sina uppgifter (Personuppgiftslagen 
[PuL], SFS 1998:204). Därför har författarna till de utvalda bloggarna inte blivit informerade 
om att deras texter kommer ingå i studien, eftersom de själva valt att publicera sitt material för 
allmänheten.  
 
Det förespråkas att hanteringen av användarnamn och personuppgifter som används på 
internet ska avidentifieras på grund av konfidentialitetskravet (Ali & Skärsäter, 2017, s.226–
227). Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i undersökningen ska hanteras på 
ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Dock kan 
informanterna identifieras genom citat som används i studien. Citat behövs för att stärka 
studiens validitet. Enligt forskningsnämnderna i Sverige kan citat användas men då ska dessa 
vara refererade (Ali & Skärsäter, 2017, s.227). I den här litteraturstudien är det accepterat att 
inte avidentifiera författarna till de utvalda bloggarna eftersom de valt att offentliggöra sitt 
material. Det är dessutom vitalt att använda citat för att öka validiteten i litteraturstudien. 
 
 

RESULTAT 
 
Till resultatet formades tre stycken huvudkategorier med åtta tillhörande 
underkategorier. Resultatet stärks av citat.  
 

Tabell 2. Översikt av kategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Upplevelse av ständig 
sjukdomsnärvaro 

Upplevelse av orkeslöshet och trötthet efter 
cancer 
Upplevda svårigheter med biverkningar 
Upplevelse av kroppslig förändring 

Betydelsen av att återfå ett 
välfungerande liv 

Betydelsen av rehabilitering och helhetssyn 
Kämpa för distans från cancern 
Förändrad livssyn 

Existentiell oro som hinder för att 
nå välbefinnande 

Oro och rädsla för återfall 
Att inte veta vem man är 

 

Upplevelse av ständig sjukdomsnärvaro  
Resultatet visade att kvinnorna kände fortsatt närvaro av sjukdom, trots att de var 
färdigbehandlade från bröstcancer. Det kunde visa sig genom fysiska och ytliga förändringar, 
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samt genom orkeslöshet och trötthet. Dessutom påverkade efterbehandlingens biverkningar 
kvinnornas syn på deras hälsa. 
 
Upplevelse av orkeslöshet och trötthet efter cancern 
I samband med att bli färdigbehandlad för bröstcancer och att försöka återgå till sitt normala 
liv uppenbarades det en ständig orkeslöshet och trötthet hos kvinnorna. Sviterna av 
bröstcancerbehandling är utmanande och bloggförfattarna beskriver att det var länge sedan de 
kände sig återhämtade och orkesfyllda. De beskriver både trötthet i kroppen som yttras i att de 
inte klarar av vardagliga ting, samt trötthet som visas genom att inte kunna hänga med i 
samtal. De hanterar även stress annorlunda än tidigare. Kvinnorna upplever till exempel att 
saker som tidigare inte spelat någon roll, plötsligt tar stor plats och ger stresspåslag.  
 
“Om det är något jag verkligen saknar så är det en kropp som orkar. En kropp som klarar av. 
Visst gör min det till och från men det var så längesedan nu som jag verkligen kände mig 
återhämtad och orkesfylld.” Blogg 1 (2018-12-18) 
 
Upplevda svårigheter med biverkningar 
Kvinnorna får biverkningar och de mest problematiska är de biverkningar som antihormonell 
behandling ger. Trots att de är färdigbehandlade så påverkar biverkningarna deras liv så 
mycket att de fortfarande känner sig drabbade av cancern. En av bloggförfattarna skriver att 
det är värre att leva med biverkningarna än själva behandlingen. En annan kvinna beskriver en 
sorg över att behöva leva med biverkningar. Kvinnornas kroppar har övergått i kemiskt 
klimakterium på grund av antihormonell behandling. Samtidigt som medicineringen är 
livsviktig för dem, bidrar den också med smärta i kroppen och hormonell obalans genom 
bland annat stelhet och humörsvängningar.  
 
“Att hastigt bli satt i klimakteriet från en dag till en annan i så ung ålder är en chock för 
kroppen och hundra resor värre än för en kvinna som når dit av naturligt åldrande. Detta är 
så skitjobbigt rent ut sagt och gör att jag ofta funderar på att sluta med allt och bara få må 
bra, men jag vågar inte. Blir galen!” Blogg 4 (2019-06-11) 
 
Upplevelse av kroppslig förändring  
Hos kvinnorna kvarstod många fysiska åkommor och förändringar efter de blivit 
färdigbehandlade. Livet efter består av en kamp mot de fysiska förändringarna som till 
exempel yttrar sig i stelhet, smärta, ömhet samt lymfödem. Det här gör att kvinnorna känner 
avsaknad av en frisk kropp, trots att de är färdigbehandlade från cancer. 
 
Bloggförfattarna beskrev kroppsliga förändringar i form av till exempel förändrad behåring, 
viktuppgång och avsaknad av bröst när de var färdigbehandlade. En kvinna skriver att det som 
skiljer henne från livet innan cancer, är de ytliga sakerna som syns i spegeln. Det beskrivs 
även en längtan efter att få genomföra en bröstrekonstruktion. 
 
“Det syns inte så mycket men en dag står man och tittar i spegeln och ljuset lixom framhäver 
varenda litet fjun… Jag är inte redo att vara den fjuniga damen.” Blogg 2 (2019-08-09) 
 
Betydelsen av att återfå ett välfungerande liv 
Kvinnorna strävade efter att få tillbaka ett välfungerande liv. Alla bar på en sjukdomskänsla, 
trots att de var färdigbehandlade. Sjukdomskänslan de bar på yttrade sig genom att de 
fortfarande kände sig drabbade av cancern. Men med tiden kunde kvinnorna ta distans från sin 
tidigare sjukdom, de kunde se livet på ett annat sätt och leva i nuet. En del kvinnor fick hjälp 
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att ta distans från cancern genom rehabilitering. Författarna till bloggarna uppgav att 
rehabilitering var viktig för att återfå ett välfungerande liv. Det framkom att det önskas en 
helhetssyn för de färdigbehandlade bröstcancerpatienter inom hälso-och sjukvården. Genom 
att ses om helhet och vårdas fysiskt, psykiskt och existentiellt kunde kvinnorna få ytterligare 
verktyg att återfå ett välfungerande liv.  
 
Förändrad livssyn 
En del av kvinnorna upplevde att bröstcancern bidragit till en förändrad livssyn. Deras 
bröstcancerdiagnos bidrog till en sorts vändpunkt där inställningen till livet förändrades. De 
uppskattar livet på ett annat sätt och försöker leva i nuet. De beskriver till exempel att deras 
vardag som de tidigare tagit för givet, har blivit betydelsefull och viktig för dem nu. En 
kvinna beskriver att cancern även bidrog till att hon lärt känna sig själv djupare, samt att hon 
har fått ny livskraft. 
 
“Många lärdomar har jag fått under resans gång. En av dem är att jag numera uppskattar 
den tråkiga vardagen på ett helt annat sätt. En annan lärdom är insikten om att jag inte har 
någon tid att spilla.” Blogg 5 (2016-01-03) 
 
Kämpa för distans från cancern 
Gemensamt för alla kvinnorna är att de kämpar för att få distans från sin sjukdom när de blivit 
färdigbehandlade. De intalade sig att livet inte var över efter bröstcancern. En kvinna 
beskriver att hon från en dag till en annan bestämde sig för att ta avstånd och inte identifiera 
sig med sin sjukdom längre. Det yttrade sig till exempel genom att kvinnorna vågade planera 
för framtiden och att de bestämde sig för att inte tänka lika mycket på risken för återfall. 
Kvinnorna uttryckte även att det var lättare att ta distans från cancern ju längre tiden gick.  
 
“Visst, jag har drabbats av cancer och den resan är långt annat än över. Men jag vill inte 
leva och andas cancer längre. Nej, jag vill vidare och framåt nu. "Don't let your struggles 
become your identity" Det ligger något i det, eller hur?” Blogg 4 (2017-09-10) 
 
Betydelsen av rehabilitering och helhetssyn 
En kvinna konstaterade att hon saknade en helhetssyn, när det gällde att få hjälp av hälso- och 
sjukvården efter att ha blivit färdigbehandlad för bröstcancer. Kvinnan beskrev att det var 
svårt att få rätt hjälp på grund av att vårdinrättningar och läkare har olika inriktningar, vilket 
var uttröttande. En kvinna uttrycker även en önskan om en samlad kunskapsbas, där fakta om 
bland annat efterbehandling, konsekvenser av sjukdomen och rehabilitering finns. 
 
“Jag saknar lite helhetstänk från sjukvården efter att man haft bröstcancer. Det blir ett himla 
rännande hos olika läkare/vårdinrättningar om/när man behöver hjälp efter behandlingen.” 
Blogg 2 (2018-09-17) 
 
Det framkom i två av bloggarna att rehabiliteringen, efter de har blivit färdigbehandlade för 
bröstcancer, var betydelsefull för att gå vidare från sin sjukdom och återvända till ett normalt 
liv. Genom att de åkte på rehabiliteringsläger, kunde de stärkas fysiskt och psykiskt genom att 
få hjälp med till exempel terapi, sjukgymnastik och kostråd. Det här ansågs mycket värdefullt 
för kvinnorna.  
 
“Härom dagen vid middagsbordet pratade vi om hur mycket en rehabilitering betyder för en 
person som har gått igenom det vi har gjort. Vi kom alla fram till att rehabilitering fungerar 
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som en viktig utslussning från cancervärlden ut i den vanliga friska världen.” Blogg 5 (2015-
11-02) 
 
Existentiell oro som hinder för att nå välbefinnande 
Resultatet visade att existentiella aspekter hindrade kvinnorna från att nå välbefinnande. Dels 
berodde det på att de bar på en ständig oro och rädsla för återfall och dels på att de kände sig 
vilsna. De kände att de hade förlorat sin personlighet.  
 
Oro och rädsla för återfall 
Kvinnorna uttrycker att den psykiska påfrestningen av att ständigt gå och oroa sig över 
återfall, är värre än själva behandlingen. Varje tecken på smärta känns som ett dödsbesked på 
nytt. De beskriver att de har tappat känslan för vad som är normalt, eftersom rädslan för 
spridning och återfall finns i tankarna hos dem hela tiden.  
 
“Så fort jag får ont någonstans så tror jag att det är metastaser som börjat växa i min kropp. 
Jag hoppas och vill tro att detta kommer att kännas bättre med tiden.” Blogg 4 (2016-04-03) 
 
Att inte veta vem man är 
En del kvinnor hade erfarit en existentiell kris efter de hade blivit färdigbehandlade. De 
beskriver att de inte vet vem som blev kvar efter cancern och att de inte kände igen sig själva. 
En kvinna förklarade att hon förväntade sig att fyllas med livsglädje och njuta av livet när hon 
hade genomgått behandling och blivit färdigbehandlad, men de känslorna kom aldrig.   
 
“Men det är tufft att inte längre känna igen sig själv, att inte längre kunna vara snabbtänkt 
och på alerten. Tufft att ständigt ha en känsla av att en del av min personlighet är 
borta.”  Blogg 3 (2018-01-03)  
 
 

DISKUSSION 
 
Föreliggande studie studerade kvinnors erfarenhet av livet efter de hade blivit 
färdigbehandlade för bröstcancer. Resultatet visade att många av kvinnorna kämpade med 
orkeslöshet, trötthet, kroppsliga förändringar och biverkningar, vilket ledde till att de 
upplevde en ständig närvaro av sjukdom. Vissa kvinnor hade kunnat gå vidare från cancern 
och började se livet på ett nytt sätt medan andra var existentiellt vilsna efter cancern och var 
ständigt oroliga för återfall.  
 
Metoddiskussion 
Design 
Eftersom syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av livet efter de blivit färdigbehandlade 
från bröstcancer, genomfördes en kvalitativ litteraturstudie baserad på bloggar. Kvalitativ 
metod ämnar studera de levda erfarenheterna av fenomenet och anses därmed mest lämplig. 
Studien har en induktiv ansats, vilket ansågs passande, eftersom levda erfarenheter av 
fenomenet är utgångspunkten (Henricson & Billhult, 2017 s.111–115). Kvantitativ metod 
innebär att någon form av strukturerade mätningar eller observationer görs för att få svar på 
forskningsfrågor. Metoden används för att beskriva något utan djupare analys och lämpar sig 
för att undersöka om det till exempel finns samband mellan olika fenomen (Billhult, 2017, 
s100). Forskning om kvinnor som är färdigbehandlade för bröstcancer kan genomföras både 
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genom kvantitativ- och kvalitativ metod. Eftersom föreliggande studies syfte var att nå 
personliga erfarenheter lämpar sig en kvalitativ metod bäst. En kvantitativ metod hade kunnat 
ge fler informanter och erfarenheter och resultatet hade blivit mer omfattande men dock inte 
givit en lika djup förståelse, som med en kvalitativ metod där det personliga perspektivet och 
kvinnornas egna ord nås.  
 
Datainsamling 
Genom berättelser förmedlar människor sina upplevelser och erfarenheter. Berättandet kan 
ske, förutom muntligt, även i text, biografier eller i dagböcker. Berättelser har en central roll i 
vårdandet och det ger en ökad kunskap för såväl vårdare och patienter, men också för 
närstående. I ett omvårdnadsperspektiv kan skrivna berättelser ses som livsberättelser, där 
berättaren delar med sig om sin hälsa, lidande och vård. I en digitaliserad värld med sociala 
medier, väljer många att dela med sig om sitt liv där. Många sjukdomsdrabbade väljer att dela 
med sig av sina erfarenheter i en blogg. En analys av en skriven berättelse kan alltså bidra 
med värdefull kunskap om hur till exempel lidande yttrar sig eller hur en människas livsvärld 
erfar hälsa (Dahlborg-Lyckhage, 2017, s.171–173). Bloggar valdes eftersom det är en primär 
källa att nå kvinnors personliga erfarenheter på. En nackdel med att använda sig av bloggar är 
att följdfrågor inte kunde ställas, vilket bidrar till att en djupare förståelse kunde gå förlorad.  
 
Att använda sig av intervjuer är ofta ett lämpligt sätt för att få förståelse av en situation eller 
ett fenomen och i jämförelse med bloggar hade till exempel en intervjustudie kunnat 
genomföras för att besvara studiens syfte. För att intervjuer ska ge ett så bra resultat som 
möjligt ställs det höga krav på den som intervjuar, till exempel behöver intervjuaren ha en god 
intervjuteknik, där frågorna och följdfrågorna inte vinklas, påtvingas eller kränker den som 
blir intervjuad. Den som intervjuar behöver även ha mycket kunskap själv om ämnet som ska 
studeras men också tänka på att miljön ska anpassas till intervjusituationen. En intervjustudie 
kan både vara tids- och kostnadskrävande (Danielsson, 2017, s.143–153). Författarna 
upplevde begränsningar att genomföra intervjuer till föreliggande studie på grund av att 
tidsramen begränsade möjligheterna att finna lämpliga informanter. Dessutom hade studien 
behövt genomgå etikprövning innan datainsamlingen kunde påbörjas, vilket även det, inte 
skulle hinnas med tidsmässigt.  
 
Sökningarna efter bloggar gjordes genom avancerad sökning på Google. Begränsningarna 
som gjordes var att bloggarna skulle vara från Sverige och skrivna på svenska. Sökorden 
“blogg” och “bröstcancer” användes i samtliga sökningar, eftersom bloggar om bröstcancer 
eftersöktes. Därefter kompletterades sökningen med “livet efter”, “friskförklarad” eller “fri 
från cancer” för att nå bloggar som beskrev syftet. Enligt Karlsson (2017, s.84–86) sorterar 
Google träffar efter relevans och inte efter kvalité eller datumangivelse. Därför valde 
författarna att endast läsa de första 50 träffarna efter varje sökning. Tillvägagångssättet ansågs 
lämpligt, relaterat till syftet och tidsramen, men högkvalitativa bloggar kan ha försummats på 
grund av begränsningarna. Det här kan ha bidragit till en viss begränsad beskrivning av syftet. 
 
Urvalsförförande 
Inklusionskriterierna var att bloggarna skulle vara skrivna av kvinnor som har haft en 
bröstcancerdiagnos, samt att de skulle vara färdigbehandlade för att kunna svara mot 
litteraturstudiens syfte. Inlägg äldre än fem år exkluderades av orsaken att cancervården är i 
ständig utveckling. Kvinnorna skulle vara 18 år eller äldre. Den här litteraturstudien 
exkluderade barn, eftersom innan forskning på barn sker måste enligt Kjellström och 
Sandman (2013) det övervägas ifall forskningen kan ske på vuxna istället. I föreliggande 
studie skulle bloggarna även vara skrivna på svenska för att undvika feltolkning. Bloggar där 
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kvinnorna hade en annan cancerdiagnos eller fått återfall exkluderades, eftersom författarna 
antog att kvinnorna sannolikt skulle erfara livet annorlunda än de som endast haft bröstcancer. 
De bloggar som inte uppfyllde litteraturstudiens inklusionskriterier valdes naturligt bort innan 
författarna samlade in materialet. 
 
Kvalitetsgranskning 
Det går inte att bedöma och undersöka all information som människan tillägnas. Källkritiken 
finns till hjälp för att välja ut vad som kan anses tillförlitligt och av god kvalité. De vanligaste 
källor som människor dagligen stöter på är privatpersoners publiceringar på nätet (Thurén & 
Werner, 2019, s.122–137). Bloggarna som har valts ut i den här litteraturstudien är skrivna av 
privatpersoner, där bloggförfattarna kan förvränga, vinkla eller förbigå verkligheten, och 
därför har bloggarna genomgått kvalitetsgranskning enligt Alexandersson (2012) för att 
säkerställa och kontrollera bloggarnas trovärdighet och lämplighet. Antalet bloggar 
begränsades till fem stycken, eftersom det ansågs som en rimlig mängd att hantera, relaterat 
till tidsramen.  
 
Analys 
En manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren genomfördes, vilket 
innebar att analysen gjordes textnära och med tydligt beskrivande innehåll. Initialt i 
analysförfarandet togs meningsbärande meningsenheter ut som stämde överens med syftet. 
Det här genomfördes enskilt för att få individuella uppfattningar om innehållet. Därefter 
diskuterades likheter och skillnader i meningsenheterna gemensamt, för att sedan kondensera 
och koda. Meningsenheterna behölls i sin kontext, så att textens innehåll hölls i sin helhet och 
inte missförstods. En latent kvalitativ innehållsanalys innebär att analys av text sker tolkande 
och på en högre abstraktionsnivå (Lundman & Hällgren Granheim, 2017 s.221–230). Om en 
latent innehållsanalys av innehållet i bloggarna hade genomförts, hade underliggande budskap 
och det som bloggförfattarna säger mellan raderna kunnat beskrivas. Författarna anser att 
analysens svaghet är att det var författarna själva som valde ut de relevanta meningsenheterna, 
vilket innebär att författarna kan ha haft en viss påverkan i studien. 
 
Tillförlitlighet och överförbarhet  
Tillförlitlighet innebär att det resultat som presenteras är grundat i sanning och inte i 
förutfattade meningar. Tillförlitligheten kan öka om bland annat ett varierat urval används och 
att analysprocessen synliggörs. Om två eller flera personer analyserar materialet stärker även 
det tillförlitligheten (Kristensson, 2014, s. 125). Författarna ser det som en styrka att det är två 
personer som har analyserat samma material, eftersom då kan gemensamma reflektioner och 
diskussioner genomföras för att säkerställa att resultatet inte färgas. Författarna anser att 
litteraturstudiens analysprocess och metodavsnitt är väl beskrivna. Författarna har synliggjort 
hela analysprocessen för handledare och handledningsgrupp för att stärka kvaliteten och 
säkerställa att underkategorier och huvudkategorier stämmer överens. Förförståelsen har 
hanterats genom att läsa och analysera bloggarna förutsättningslöst för att inte färga eller 
påverka datainsamlingen eller resultatet.  Genom det ovan nämnda arbetsförfarandet har 
författarna beskrivit och tydliggjort genomförd studie, vilket ska hjälpa läsaren att avgöra om 
resultatet är trovärdigt.  
 
Henricson (2017, s.432) skriver att pålitligheten i en studie kan öka ifall författarnas 
förförståelse är beskriven. De menar att trovärdighet och pålitlighet behöver vara säkrade i en 
studie ifall resultatet ska kunna bedömas vara överförbart till andra grupper. Mårtensson och 
Fridlund (2017, s. 431–433) betonar att om en studie ska kunna överföras till andra grupper, 
kontexter eller situationer, krävs det att studiens resultat är väl beskrivet och presenterat. 
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Litteraturstudiens överförbarhet hade möjligtvis kunnat stärkas genom att använda fler 
bloggar, men författarna anser att studien fortfarande är möjlig att kunna överföras till andra 
kvinnor i samma kontext. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s.231) skriver att en 
kvalitativ innehållsanalys fokuserar på betydelsefulla variationer i innehållet men att 
datakvaliteten inte nödvändigtvis ökar ifall antalet informanter och textsidor är fler. Den här 
litteraturstudien är baserad på fem bloggar och om fler hade använts hade variationen på 
erfarenheter ökat. Om fler kvinnors erfarenheter hade erhållits, hade resultatet kunnat 
innehålla fler nyanser av erfarenheter och tillförlitligheten hade kunnat ökas.  
 
Etiskt övervägande 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) ska forskning bland annat skydda integritet och värna 
om rätten till självbestämmande. Informanterna till föreliggande litteraturstudie hade därför 
kunnat bli tillfrågade om det var okej att använda deras bloggar i studien, för att stärka deras 
självbestämmande. Vidare bekräftar även Kjellström (2017, s.62) att informerat samtycke 
syftar till att värna om deltagarnas rätt att bestämma om och hur de vill delta i ett projekt. Det 
här togs inte hänsyn till, eftersom det fanns en risk att informanterna då skulle kunnat styra 
resultatet, genom att redigera sina inlägg innan datainsamling. Författarna anser att 
utformningen av litteraturstudien har ökat kunskapsläget vad gäller förbättring av kvinnors liv 
efter bröstcancer. Genomförandet av litteraturstudien har bidragit till att individer, som i 
framtiden drabbas av bröstcancer, samt personer som är verksamma i vården kan ha större 
förståelse kring bemötande och eftervård vad gäller bröstcancer. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visade att kvinnorna upplevde orkeslöshet och trötthet när de var färdigbehandlade 
från bröstcancer, vilket har påverkat deras liv mycket. Resultatet stöds av Palesh et al. (2017), 
som skriver att fatigue är en av de vanligaste bieffekterna som 60–90% av alla drabbade 
upplever någon gång efter de har blivit färdigbehandlade. Det finns ingen enskild behandling 
för fatigue på grund av att det finns många bakomliggande faktorer som till exempel ångest, 
depression och smärta. Vidare beskriver de att behandling för fatigue med lågintensiv träning, 
som till exempel yoga och qigong är mycket uppmärksammat just nu och har givit goda 
resultat. Att behandla fatigue farmakologiskt har visat sig ha mindre effekt än psykologisk 
behandling och- eller träning. 
 
I föreliggande studies resultat beskriver kvinnorna en längtan efter att få göra 
bröstrekonstruktion. Det här stöds av Krigel, Myers, Befort, Krebill och Klemp (2014) studie 
som visar att uppenbara fysiska förändringar hos bröstcancerdrabbade kvinnor som till 
exempel avsaknaden av ett bröst gör att kvinnorna upplever att omgivningen ser dem som 
cancersjuka, trots att de är färdigbehandlade. Kvinnorna har en stark önskan av att inte 
definieras av cancern.  
 
I föreliggande studies resultat framkommer det att kvinnorna strävade efter att återfå ett 
välfungerande liv. Deras cancer bidrog till en förändrad livssyn och tillvaro. Krigel et al. 
(2014) betonar att bröstcancer påverkar alla aspekter av kvinnors liv. Cancer skapar reflektion 
över de förändringar kvinnor upplever. De beskriver att förändringarna upplevdes fysiskt och 
ytligt, men även deras syn på sig själva som helhet förändrades. Dessutom påverkades den 
övergripande självbilden om hur kvinnorna upplevde sig själva, och de menar att de är 
annorlunda personer idag jämfört med innan cancern. Vidare beskriver Krigel et al. (2014) att 
kvinnorna kom till en djupare insikt om vad som var viktigt och mindre viktigt i livet för dem. 
Norberg et al. (2015) beskriver ytterligare att efter en bröstcancerdiagnos utvecklas nya 
intressen och att kvinnor ägnar mer uppmärksamhet åt sig själva. Dahlberg och Segesten 



 

 16 

(2010) skriver att i samband med att drabbas av sjukdom påverkas och förändras livsvärlden. 
De menar att livsvärlden är något unikt hos varje individ trots att vi befinner oss i samma 
sammanhang. Det här kan ses i föreliggande studie där kvinnorna som är färdigbehandlade 
befinner sig i samma sammanhang, men upplever det olika eftersom livsvärlden är unik. Att 
livsvärlden förändras i samband med bröstcancer framkommer i föreliggande studies resultat 
och visar att en del kvinnor upplevde bröstcancern som en vändpunkt som fick dem att inse 
hur värdefullt livet är. Det framkom dock också att bröstcancern bidrog till att en del kvinnor 
upplevde existentiell oro, vilket orsakade lidande. Flenser (2014) menar att lidandet berör hela 
människan och ingår i det mänskliga livet. Enligt Arman (2015) hör sjukdomslidande samman 
med sjukdom, behandling och konsekvenser av sjukdomen. Det finns en dubbelhet i lidandet 
som innebär att det kan ses som både positivt och negativt för en person. Exempelvis kan 
lidande skapa förutsättningar för personlig utveckling. 
 
Resultatet visade en önskan om en helhetssyn i eftervården när kvinnorna är färdigbehandlade 
för sin cancer. Roorda et al. (2014) beskriver att det finns ytterligare en önskan hos 
bröstcancerpatienter när det kommer till eftervården. Kvinnorna önskar att 
uppföljningsmötena ska hållas av samma vårdpersonal, eftersom de känner stark tillit till 
personalen, samt att personalen är bekant med deras bakgrund. Det här stärks ytterligare av 
Drageset et al. (2016) som beskriver vikten av kontinuitet i vården.  
 
Resultatet i föreliggande studie visar att kvinnorna var ständigt oroliga och rädda för att få 
återfall eller spridning. Enligt Dunn et al. (2014) går den totala hälsan och rädslan för återfall 
hand i hand. Faktorer som ångest och komplikationer från sjukdomen bidrog till större rädsla 
för återfall. Enligt deras studie började oron för återfall minska vid 4–6 månader efter 
behandling medan föreliggande studie visade att oron hos kvinnorna var konstant. Williams 
och Jeanetta (2015) bekräftar att den största rädslan hos bröstcancerdrabbade kvinnor är att 
drabbas av återfall. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsa både fysisk, psykisk och 
existentiell. Hälsa rör hela människan och trots sjukdomstillstånd, kan god hälsa och lycka 
upplevas och detsamma gäller motsatsen. I föreliggande studie påverkas kvinnornas hälsa. 
Kvinnorna beskriver att även om de anses friska av sjukvården och är färdigbehandlade, så 
gör oron för återfall och de påfrestande biverkningarna att deras upplevda hälsa påverkas. 
Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010) att som människa kan du vara frisk 
kroppsligt, men må dåligt och känna lidande samtidigt. Biverkningarna som kvinnorna 
tvingas leva med efter de har blivit färdigbehandlade beskrivs i föreliggande studie och 
biverkningarna påverkar deras livskvalité och gör att cancern ständigt är närvarande. Palesh et 
al. (2017) menar att läkemedelsbehandling endast minskar biverkningarna tillfälligt. 
Läkemedlen förbättrar symtomen, men botar inte de underliggande orsakerna. De beskriver 
även att tränings- och beteendemässiga insatser är mer effektiva för att hantera och lindra 
kroniska symtom, samt bakomliggande orsaker.  
 
Bröstcancer är vanligt förekommande och är något som allmänsjuksköterskan kommer att 
möta. High, Bohnenkamp och Mulligan (2019) bekräftar att oavsett var en sjuksköterska 
arbetar så är chansen stor att möta de som har överlevt bröstcancer. Nästan alla patienter med 
bröstcancer får fler än en behandlingsmetod och metoderna är förknippade med långvariga 
effekter som påverkar livskvaliteten. Vidare beskriver High et al. (2019) att sjuksköterskor 
måste veta hur de kan hjälpa patienter att hantera de långvariga effekterna som uppstår. Det 
kan till exempel handla om kognitiv nedsatthet, trötthet, klimakteriebesvär, sexuell 
dysfunktion, förändring i libido, infertilitet, viktökning, håravfall och lymfödem och 
depression. Sjuksköterskan behöver dessutom stötta patienten till en bättre nutrition, motion 
och egenvård som är viktig för den totala hälsan. Koskinen (2017) betonar att om människan 
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lider av sjukdom så finns det behov av att få dela med sig av sin sjukdomsberättelse och 
situation. Allmänsjuksköterskan kan förstå och möta patientens behov genom att lyssna. 
Koskinen (2017) menar att genom att ha lyssnandet som utgångspunkt i vårdandet av 
patienter, kan det hindra lidande och avgöra i vilken riktning vårdandet bör gå. Utifrån det 
resultat föreliggande studie visar och det High et al. (2019) bekräftar är det av vikt för 
allmänsjuksköterskan att ta begreppet lyssnande i beaktande.  
 
Framtida forskning 
Till framtida forskning behöver fatigue prioriteras högt, eftersom dess prevalens och påverkan 
på patienternas liv är så pass stor samtidigt som behandling är knapphändig. Dessutom behövs 
det mer kunskap och förståelse av de bakomliggande mekanismerna som är förknippade till 
biverkningar. Författarna anser att det finns ett intresse att undersöka om det finns en relation 
mellan vilken typ av bröstcancer och medföljande behandling och upplevelsen som 
färdigbehandlad.  
  
Slutsats 
Den här litteraturstudien har beskrivit hur kvinnor erfar livet efter de har blivit 
färdigbehandlade för bröstcancer. Slutsatser som dras utifrån resultatet är att kvinnorna erfarit 
orkeslöshet, trötthet och kroppsliga förändringar. Alla kvinnor kände rädsla och oro för 
återfall, varje tecken på smärta beskrevs som ett nytt dödsbesked. De hade stora problem med 
biverkningar, vilket gjorde att de upplevde ständig närvaro av sjukdom. En del kvinnor fick 
förändrad livssyn och mer livskraft i samband med att bli färdigbehandlade från cancern, 
medan andra kvinnor upplevde sig existentiellt vilsna och inte visste vilka de var efter 
cancern. Tidigare forskning som presenteras i resultatdiskussionen bekräftar och stärker 
studiens resultat. Problematiken som identifieras i föreliggande studies resultat kan åtgärdas 
genom till exempel stödgrupper som träffas kontinuerligt. Under de här träffarna skulle 
erfarenheter och tankar delas och hjälp av olika professioner inom vården skulle fås, för att 
kunna få hjälp på alla plan, så att de så småningom kan distansera sig från cancern. Det skulle 
även kunna vara värdefullt och en trygghet att få möjlighet att behålla kontakten och kunna 
ringa sin kontaktsjuksköterska även som färdigbehandlad. Författarna identifierar utifrån 
resultatet att rehabilitering är av stor vikt. De kvinnor som hade varit på rehabiliteringsläger 
upplevde det lättare att återfå ett välfungerande liv. Författarna anser att rehabiliteringslägren 
behöver bli mer lättillgängliga så att fler kan åka. Genom att ta del av föreliggande studie kan 
allmänsjuksköterskan erhålla betydelsefull kunskap om hur livet erfars av färdigbehandlad 
bröstcancer. Det är viktigt att som allmänsjuksköterska kunna lyssna för att kunna förstå 
patienters individuella livsvärld och behov för att främja hälsa och lindra lidande. Vidare 
forskning och resurser behövs för att utöka förståelsen allmänsjuksköterskor behöver för att 
kunna tillgodose de färdigbehandlade bröstcancerpatienternas behov.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Sökschema.  
 
Datum Sökmotor Sökord Avancerad 

sökning 
Antal 
träffar  

Antal 
lästa titlar 

Antal 
Utvalda 

10/10-19 Google Bröstcancer + 
livet efter + 
blogg 

Språk: 
svenska, 
Region: 
Sverige 

Framgår ej 50 2 

10/10-19 Google Bröstcancer + 
friskförklarad + 
blogg 

Språk: 
Svenska, 
Region: 
Sverige 

Framgår ej 50 2 (2*) 

10/10-19 Google Blogg + 
bröstcancer + 
kvinnor + livet 
efter 

Språk: 
svenska, 
Region: 
Sverige 

Framgår ej 50 1 

10/10-19 Google Bröstcancer + 
fri från cancer + 
blogg 

Språk: 
Svenska, 
Region: 
Sverige 

Framgår ej 50 1 (3*) 

*= relevanta artiklar som redan är valda tidigare i sökschemat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

Granskning av bloggar (Alexanderson, 2012)  

Blogg Äkthet. 
 
Är källan en 
kopia eller ett 
original? 
Falsk/äkta?  

Tid.  
 
Är det aktuell 
information?   

Beroende.  
 
Är bloggen 
fristående eller 
beroende av andra 
källor? Hur? 

Tendens. 
 
Finns det 
värderingar i 
bloggens 
information? 
Vems intresse 
företräder 
källan? Finns 
det motstridig 
information från 
andra källor? 

Blogg 1 
https://notto
oyoung.blo
gg.se 

Bloggen anses 
äkta eftersom 
blogg 
innehavaren är 
den som skriver 
och publicerar 
inläggen. 

Informationen 
som har 
hämtats anses 
aktuell 
eftersom 
bloggförfattare
n uppdaterat 
kontinuerligt 
om sina 
erfarenheter.  

Bloggen ger 
information som 
inte är beroende av 
andra källor. 

Bloggen skrivs i 
eget intresse av 
författaren. Den 
bygger på egna 
erfarenheter och 
därmed finns det 
inga motstridiga 
källor. 

Blogg 2 
https://mittli
vmedcancer
blog.wordpr
ess.com  

Bloggen anses 
äkta eftersom 
blogg 
innehavaren är 
den som skriver 
och publicerar 
inläggen. 

Informationen 
som har 
hämtats anses 
aktuell 
eftersom 
bloggförfattare
n har 
uppdaterat och 
uppdaterar 
fortfarande ko
ntinuerligt om 
sina 
erfarenheter. 

Bloggen ger 
information som 
inte är beroende av 
andra källor. 

Bloggförfattaren 
framför inga 
värderingar som 
inte är sina 
egna. Hon 
företräder endast 
sig själv och 
sina egna 
erfarenheter. 

Blogg 3 
https://stule
ntid.blogg.s
e/2018/dece
mber/2ar-
och-fortsatt-
cancerfri.ht
ml 

Bloggen anses 
äkta eftersom 
blogg 
innehavaren är 
den som skriver 
och publicerar 
inläggen. 

Informationen 
anses aktuell 
eftersom 
bloggen 
uppdaterades 
regelbundet 
framförallt två 
år efter att hon 
var 
färdigbehandla
d. 

Bloggen ger 
information som 
inte är beroende av 
andra källor. 

Bloggförfattaren 
beskriver sina 
unika 
erfarenheter 
efter att ha blivit 
färdigbehandlad 
från bröstcancer 
och företräder 
därmed sig 
själv. 



 

 

Blogg 4  
http://lindaj
anssons.co
m/category/
min-fight-
mot-
cancer.html 
  

Bloggen anses 
äkta eftersom 
blogg 
innehavaren är 
den som skriver 
och publicerar 
inläggen. 

Informationen 
som har 
hämtats anses 
aktuell p.g.a. 
bloggförfattare
n kontinuerliga 
uppdatering 
om hennes 
erfarenheter.  

Bloggen ger 
information som 
inte är beroende av 
andra källor. 

Blogginläggen 
som skrivits är i 
syfte av 
egenintresse. 
Det finns ingen 
motstridig 
information från 
andra källor. 

Blogg 5 
http://www.
brostcancer
bloggen.se  

Bloggen anses 
äkta eftersom 
blogg 
innehavaren är 
den som skriver 
och publicerar 
inläggen. 

Informationen 
som hämtades 
anses aktuell 
p.g.a. att 
bloggförfattare
n uppdaterade 
kontinuerligt 
om hennes 
erfarenheter 
första året efter 
hon blivit 
färdigbehandla
d.  

Bloggen ger 
information som 
inte är beroende av 
andra källor. 

I bloggen finns 
inga beskrivna 
erfarenheter som 
inte är 
bloggförfattaren
s egna varvid 
det inte finns 
motstridig 
information från 
andra källor. 

 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 3 

Bloggöversikt  

Webbadress: 
Bloggtitel: 
Bloggstart: 

Presentation: 

Blogg 1 
https://nottooyoung.blogg.se  
Not to young- en bröstcancerpatients 
bekännelser 
2016 

En 27-årig kvinna som drabbades av 
trippelnegativ cancer september 2016. Hon 
behandlades med mastektomi och cellgifter. 
När hon blev färdigbehandlad fick hon 
efterbehandling i form av antihormoner.  

Blogg 2 
https://mittlivmedcancerblog.wordpress.com 
Mitt liv med cancer blog 
2017 

En 52-årig kvinna som drabbades av 
hormonell cancer 2017. Hon genomgick 
bröstbevarande kirurgi, strålning och fick 
efterbehandling i form av antihormoner.  

Blogg 3 
https://stulentid.blogg.se  
Stulen tid 
2016 

En 31-årig kvinna som drabbades av 
trippelnegtiv cancer i december 2016. 
Cancerns spred sig till lymfkörtlarna. Hon 
behandlades med mastektomi och strålning.  

Blogg 4 
http://lindajanssons.com/ 
Lindajanssons 
2011 
  
  

En 30-årig kvinna som drabbades av 
hormonberoende cancer som var HER2 
positiv 2015. Behandlades med mastektomi, 
strålning och fick efterbehandling i form av 
antihormoner.  

Blogg 5 
http://www.brostcancerbloggen.se  
På resa mot okänt mål- min kamp mot 
bröstcancer 
2015 

En kvinna i 30-års åldern som drabbades av 
trippelnegativ cancer i januari 2015, som 
spred sig till lymfkörtlarna. Har behandlats 
med cellgifter, operation och strålning. 

 


