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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare studier har visat att prognosen för kvinnor under 35 år som drabbas av 

bröstcancer är betydligt sämre än för äldre kvinnor trots tidigare och intensivare behandling. 

Kroppsliga förändringar till följd av behandlingar mot cancern påverkar en människas förmåga 

att hantera sin nya livsvärld. Det är mycket viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse 

för kvinnans upplevelser vid diagnos och behandling. Syfte: Denna uppsats syftar till att 

undersöka unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Analysen har gjorts 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys på fyra kvinnors bloggar, vilka vi funnit på internet. 

Analysen resulterade i fem stycken huvudkategorier och två subkategorier. Resultat: En 

bröstcancerdiagnos innebär att ständigt leva med en frustration, en frustration där man inte kan 

påverka utgången eller få något svar på varför just jag har drabbats av bröstcancer. Livsvärlden 

blir dramatiskt förändrad för dessa kvinnor både fysiskt och psykiskt och det tar upp en stor del 

av deras tankar vilket de skriver om i sina bloggar. Att leva med bröstcancer innebär också att 

leva i ett ständigt hopp där en vilja och önskan om att bli frisk och få tillbaka sitt gamla liv 

ständigt är närvarande. Att få bekräftelse är viktigt för kvinnorna, både från familj, vänner och 

genom den gemenskap de har hittat genom sin blogg. Humor har varit en röd tråd genom alla 

fyra bloggarna vilket innebär att kvinnorna, trots det fruktansvärda som drabbat dem, kan se 

ljuset i mörkret. Slutsats: För dessa unga kvinnor innebär bröstcancerdiagnosen en upplevelse 

av att ständigt leva mellan hopp och förtvivlan. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, upplevelser, blogg, unga kvinnor 

 



SUMMARY 

Background: Previous studies have shown that the prognosis for women under 35 years with 

breast cancer is significantly worse than for older women, despite earlier and more intensive 

treatment. Physical changes resulting from treatments for cancer affects a person's ability to 

handle her new life-world. It is very important that the nurse has knowledge and understanding 

of women's experiences with the diagnosis and treatment. Purpose: This study aims to explore 

young women's experiences of living with breast cancer. Method: The analysis has been made 

using a qualitative content analysis of four women's blogs, which we found on the Internet. The 

analysis resulted in five main categories and two subcategories. Results: A breast cancer 

diagnosis means to constantly live with a frustration, a frustration which can’t affect the outcome 

or have an answer to why I have been affected by breast cancer. The women’s life world is 

dramatically altered both physically and mentally and it takes up much of their thoughts as they 

describe when writing in their blogs. Living with breast cancer means these women live in 

constant hope, in which a will and desire to get healthy along with getting back their old lifestyle 

is constantly present. Getting confirmation is important for women, both from family, friends 

and the community they have found through their blogs. Humor has been a common thread 

through all four blogs, which means that the women, despite the horror that has befallen them, 

are able to see the light in the darkness. Conclusion: To constantly live between hope and 

despair is what the breast cancer diagnosis means for these four young women.   

 

Keywords: Breast cancer, experiences, blog, young women  
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1 INLEDNING 

Bröstcancer har fått mycket uppmärksamhet i media under de senaste åren, inte minst i 

samband med Rosa Bandet insamlingen som hålls i oktober varje år. Som unga kvinnor och 

sjuksköterskestudenter, har vi funderat på och känt en oro över att så många unga kvinnor 

drabbas av bröstcancer. Vår nyfikenhet som studenter och det ökade informationsflödet om 

bröstcancer har lett till en önskan om förståelse för hur unga kvinnor i Sverige lever med 

bröstcancer. En ökad förståelse är av yttersta vikt då det kan vara svårt för omgivningen att 

verkligen förstå hur det känns kring de psykiska och fysiska påfrestningar och förändringar 

som en bröstcancerdiagnos innebär för en ung kvinna (Unga Kvinnor, 2010).  

 

Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer är en stor grupp i samhället och som blivande 

sjuksköterskor kommer vi med största sannolikhet att stöta på denna grupp kvinnor under vår 

framtida yrkeskarriär. Det är viktigt att belysa upplevelsen av att leva med en 

bröstcancerdiagnos på grund av den dåliga prognos som åligger unga kvinnor. Generellt har 

dock dödligheten relaterat till bröstcancer minskat, vilket innebär att allt fler drabbade 

kvinnor i Sverige kommer att leva längre med sin cancer än vad de tidigare gjort. 

Sjuksköterskans betydelse i denna process styrks av Hardie och Leary (2010), som genom sin 

studie kommit fram till den viktiga betydelsen av förståelse och kunskap om kvinnans 

upplevelse när hon får sin diagnos och genomgår sin behandling.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Livsvärld 

Kroppen är det medel med vars hjälp människan förhåller sig till omvärlden, människan kan 

inte gå ifrån sin kropp och det är genom kroppen som hon upplever både sig själv och världen 

runt omkring (Wiklund, 2003). Livsvärlden tas ofta för given eftersom den är så mycket mer 

än endast det fysiska en människa erfar, livsvärlden är hela den levda världen där människan 

söker mening och en djupare förståelse av livet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). 

 

Enligt Dahlberg et al (2003) är människans kropp ett verktyg för att få möjlighet att utforska 

livet, det betyder att varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till livet. 

Människan som kroppslig, själslig och andlig är en levande människa, som kan förnimma 

livet och uppleva livet som en enda helhet (Wiklund, 2003).  Kroppsliga förändringar till 

följd av cancerbehandlingar, så som viktnedgång, håravfall eller förlust av kroppsdel på 

grund av operation eller amputation, påverkar en människas förmåga att hantera sin nya 

livsvärld (Reitan & Schölberg, 2003). Att betrakta världen utifrån ett perspektiv av lidande 

innebär att människan uppfattar livsvärlden på ett annat sätt (Birkler, 2007). 

 

2.2 Lidande 

Enligt Wiklund (2003) kan lidandet inte lokaliseras till en speciell dimension utan berör 

hela människan och hennes upplevelse av sig själv i världen. I det svåraste lidandet går 

livskraften förlorad och plågor uppfyller människans väsen menar Ericsson (1994). Lidande 

innebär med ett samlat uttryck att människan på ett sätt befinner sig på distans till sig själv. 

När människan utsätts för lidande hotas hennes helhet att upplösas (Wiklund, 2003). 

Lidande och ohälsa innebär att människan har viljan men inte förmågan till att uppleva 

hälsa. Kroppen är i obalans, vilket innebär ett instabilt tillstånd för den lidande människan 

(Dahlberg et al., 2003). En människa som har upplevt sig som hel kan efter en 

sjukdomsdiagnos känna att identiteten som en komplett människa blir upplöst och kroppen 

blir många delar med ett upplöst inre (Eriksson, 1994).  

 

Sjukdomslidandet är något som drabbar människor på grund av sjukdom eller annan ohälsa. 

Sjukdomen kan också innebära känslor av hopplöshet, skam, saknad och osäkerhet, känslor 
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som patienten ofta bär ensam (Dahlberg et al., 2003). Sjukdomslidande beskrivs av Wiklund 

(2003) som ett varande och lidandet blir många gånger aktuellt då personen får en diagnos 

och därmed sina rädslor och farhågor bekräftade. Dessutom anser Wiklund att en allvarlig 

diagnos innebär att personen måste möta allvaret i situationen och de krav på ett förändrat 

dagligt liv som sjukdomen är förknippad med.  

 

När en människa lider vandrar hon mellan två olika ”beteendetillstånd” (behavioral states) 

menar Morse (2001). Att stå ut innebär att människan stänger av sina känslor för att endast 

klara av och kunna gå vidare med sina mest basala behov. Att stå ut betyder att den lidande 

människan för det mesta endast fokuserar på nuet, att leva, minut för minut, och genom detta 

kan tankar på framtiden eller det förflutna blockeras. Enligt Morse måste människan gå 

igenom en känslomässig frigörelse för att kunna gå vidare och läka. Motsatsen till detta kallar 

Morse för ett känslomässigt lidande, då frigör människan alla sina känslor och känner en sorg 

för vad hon har blivit drabbad av. Nu kan människan se lidandets rätta form och se den nya 

situationen ur ett ärligt perspektiv. Trösten är väldigt viktigt under båda tillstånden, på olika 

sätt. När en människa står ut hjälper inte fysisk beröring eller uppmuntran. Däremot är det 

precis det som en människa som går igenom ett känslomässigt lidande behöver (Morse, 

2001). 

 

2.3 Hälsa 

Wiklund (2003) menar att hälsa är en stor del av en människas liv och är beroende av 

människans förhållande till världen, både socialt och kulturellt men även genetiken spelar stor 

roll. Erikson (1993) beskriver hur föränderlig och dynamisk hälsan kan vara, från upplevd 

hälsa med objektiva tecken på ohälsa till upplevd ohälsa med objektiva tecken på hälsa. 

Hälsan kan enligt Eriksson definieras som ett samordnat tillstånd av sundhet, friskhet och en 

känsla av välbefinnande, men inte nödvändigtvis som frånvaro av sjukdom. Enligt Wiklund 

är hälsan, liksom lidandet, en del av livet. Att möta och försonas med lidandet är en del av 

hälsoprocessen. Hälsa är individuellt och kan endast beskrivas som en subjektiv upplevelse. 

 

Ytterligare ett sätt att förstå och beskriva hälsa på är utifrån Antonovskys (2005) teori om tre 

centrala komponenter, vilka han menar utgör stommen i begreppet känsla av sammanhang 

(KASAM). Dessa tre utgörs av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

syftar till förmågan att ta till sig information på ett sammanhängande, greppbart, förnuftigt 
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och rationellt sätt. En människa med stark känsla av begriplighet hittar en förklaring till 

varför det traumatiska inträffat. Har hon en stark känsla av hanterbarhet ser hon sina resurser 

som bidrar till att ta henne igenom det inträffade. Dessa resurser kan till exempel vara det 

sociala nätverket. Individen finner en väg att handskas med sin nya livssituation. Den tredje 

komponenten, meningsfullhet innebär att individen har förmåga att fokusera på det positiva 

och det som känns betydelsefullt i dennes liv i större utsträckning än att se det inträffade som 

en börda och omöjligt hinder att ta sig över.  

 

2.4 Att få en cancerdiagnos 

Att få en bröstcancerdiagnos och tiden innan den slutgiltiga diagnosen innebär oro och 

osäkerhet för kvinnorna enligt en studie gjort av Liao, Chen, Chen och Chen (2008). Deras 

studie visar att nivåerna av ångest och osäkerhet är som störst innan kvinnan har fått en 

slutgiltig diagnos. Johnson och Klein (1994) skriver att känslor som chock, misstro, vrede, 

förnekelse, sorg, rädsla och ovisshet är känslor som drabbar både patient och anhöriga då 

de får ett cancerbesked. För yngre kvinnor skapar bröstcancerdiagnosen inte bara stress och 

trauma utan även tankar kring deras eget moderskap, familjen och fertiliteten enligt Coyne 

och Borbasi (2006). 

Johnson och Klein (1994) liknar i en metafor familjen vid en mobil som får sig ett 

knytnävsslag och där alla delar planlöst virvlar runt, stöter ihop, krockar och trasslar in sig i 

varandra. Trots att ”knytnävsslaget” bara träffade en av figurerna i mobilen påverkas alla de 

andra då de sitter ihop som en enhet och är länkade till varandra, precis som en familj. Det 

kan vara svårt att förstå att cancer drabbar just ”mig”. Många har också föreställningen om 

att cancer är en sjukdom som med största sannolikhet sprider sig och onekligen leder till 

döden. Denna misstro menar Johnson och Klein är ett försvar som förmildrar den chock det 

innebär att få en cancerdiagnos. De flesta som får en cancerdiagnos behöver tid för dem 

själva och en sjukskrivning är därför nödvändig om man är yrkesarbetande menar Strang 

(2006). 

 

Vanligt är att cancerpatienter reagerar med ilska gentemot sjukdomen, anhöriga och 

sjukvården för att dölja känslor som visar på sårbarhet och utsatthet poängterar Johnson och 

Klein (1994). Om fastställandet av diagnosen skulle dröja av någon anledning är det lätt att 

patienten känner ytterligare vrede gentemot sjukvården och de som ställde diagnosen. 
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Förnekelse är också en känsla som ämnar till att hålla en distans till diagnosen till dess att 

hon hunnit bygga upp ett hopp och en förståelse som sedan förhoppningsvis ska leda till ett 

accepterande. Johnson och Klein (1994) och Strang (2006) menar att det är viktigt att 

patienten kan tala om sin sjukdom med sina anhöriga för att lättare kunna acceptera det 

faktum att hon är drabbad. Både den drabbade och hennes anhöriga känner sorg och 

förtvivlan över det inträffade då mycket i hennes vardag förändras, så som aptit, självkänsla 

och kontroll. Rädsla kommer då vi inte har kontroll över situationen och frågor som är 

svåra att besvara kan också ge upphov till ångest. Johnson och Klein lyfter fram några 

orsaker till patientens rädsla, som kan utgöras av isolering, kroppsliga förändringar, smärta 

och döden samt rädslan att förlora kontrollen. 

 

2.5 Bröstcancer 

I Sverige ställs drygt 7 000 bröstcancerdiagnoser per år. Bröstcancer står för 30 procent av all 

cancer som drabbar kvinnor, vilket gör det till kvinnans vanligaste cancersjukdom. Varje år 

avlider ca 1500 kvinnor till följd av bröstcancer. Under en tjugoårsperiod har incidensen för 

bröstcancer hos kvinnor ökat med 1,2 procent. Dock har dödligheten minskat tack vare 

tidigare upptäckt och utvecklade diagnostikmöjligheter (Socialstyrelsen, 2007). Den svenska 

sjukvården arbetar idag efter nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer. Bröstcancer 

drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är 64 år. 

Färre än fem procent är under 40 år. Fredholm et al (2009) har i sin studie beskrivit att 

prognosen, statistiskt sett, är sämre för kvinnor under 35 år. Unga kvinnor löper en större 

risk att dö än de äldre kvinnorna trots intensiv behandling och tidig upptäckt. 

 

Bröstcancer kan bero på olika faktorer; 5-10 % av alla bröstcancerfall beror på ärftlighet. Det 

är av stor vikt att sjuksköterskan som möter dessa patienter har beredskap för och kunskap 

om att bemöta och motivera dessa patienter. Hormonella faktorer har också visat sig spela en 

roll i insjuknandet. Idag finns nationella riktlinjer som vägleder sjukvårdspersonal i hur de 

kan stötta och öka sin förståelse för kvinnor med bröstcancer (Socialstyrelsen, 2007). 

 

2.6 Kris och Coping 

Reitan och Schölberg (2003) menar att faktorer som har inverkan på individens 

förutsättningar för att anpassa sig till sin nya livssituation utgörs av ålder, kön, intressen, 
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motståndskraft mot påfrestningar, tidigare erfarenheter av kris, stress och sjukdom, i vilket 

skede i livet motgången inträffar, krisens omfattning, tidsdimension, personens förhållande 

till och tillhörighet med andra människor samt befintligheten av ett socialt nätverk. Med 

tillhörighet som grundläggande resurs, menar Reitan och Schölberg (2003) att patienten ska 

stå minst en person nära samt ha förmågan att vara förtrolig med andra människor. Utan 

denna grundläggande resurs minskar motståndskraften och förmågan att hantera stressfyllda 

situationer. Denna motståndskraft byggs upp av familjen och det sociala nätverket, vilket 

utgörs av, förutom familjen, vänner, umgängeskrets, arbetskamrater och människor patienten 

kommer i kontakt med i samband med fritidsaktiviteter förklarar Reitan & Schölberg. Enligt 

Cabrerizo-Cordero, Contreras-Fariñas, Granados-Matute och Peinado-Barraso (2008) har 

patienter med bröstcancer i de flesta fall ett psykologiskt beroende av sjukvården och kan i 

vissa fall förstärkas hos patienter som saknar tillräckligt stöd från familjen. 

 

Reitan och Schölberg (2003) belyser främst två sätt att hantera och förhålla sig till en ny och 

svår livssituation; antingen kan personen möta motgången och acceptera sin nya situation 

eller så förnekar och förtränger personen beskedet för att skydda sig mot obehagliga känslor, 

som enligt McGrath, Patterson, Yates, Treloar, Oldenburg och Loos (1999) med största 

sannolikhet innebär en upplevd kris i samband med bröstcancerdiagnosen. Vidare menar 

McGrath et al. att coping är den strategi eller reaktion människan använder sig av då denne 

ska hantera det sammanbrott hon upplever i samband med de förändringar som diagnosen 

kan innebära.  

 

Enligt Cullberg (2003) definieras ordet psykologisk kris som reaktionen på en livssituation 

där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hon ska kunna bemästra 

situationen utan ett betydande psykiskt lidande. Cullberg delar in krishanteringen i fyra 

naturliga faser; första chockfasen, reaktionsfasen, bearbetning av den nya situationen och 

slutligen nyorienteringsfasen, som förhoppningsvis innebär en fullständig återhämtning. 

Strang (2006) beskriver cancerpatienters reaktion enligt ovanstående faser. Cancerpatienter 

går i regel igenom dessa faser liksom andra som drabbats av kris.  

  

Benner & Rubel (1998) förklarar att stress innebär ett sammanbrott av det som anses vara 

meningsfullt i en människas liv. Coping och stress har ett samband då de båda kan kopplas 

till den anpassningsprocess en människa står inför, då livsvärlden förändrats till följd av 

cancerdiagnosen. Benner & Rubel menar vidare att det största hotet mot anpassning och 
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förmågan att hantera sin krissituation utgörs av faktorer som avsaknad av tillhörighet och 

upplevelsen av meningslöshet inför sitt cancerbesked.  

 

Kvinnor som på grund av bröstcancer får ena eller båda brösten bortopererade kan reagera 

med depression efter operationen, en reaktion som hänger samman med upplevelsen av att 

vara stympad och få en försämrad självkänsla. Ju skörare identitet och självkänsla desto 

lättare uppstår psykiska reaktioner i form av sorg och ångest (Cullberg, 2003). Trots alla 

tunga känslor finns en förmåga att använda humor som avslappning och copingstrategi för 

ett ökat allmänt välmående menar Christie och Moore (2005).  

 

Enligt Jonsson, Huchemer och Josephsson (2008) använder människan berättelseformen, t.ex. 

dagbok eller genom att skriva på internet, som ett sätt att skapa mening och sammanhang i 

det hon möter. Att basera forskning på bloggar är ett tämligen outforskat område, men har 

dock använts som underlag av bland andra Kim och Chung (2007) som gjort en kvantitativ 

studie som beskriver typiska drag hos cancerpatienter som bloggar. Ordet blogg definieras 

som en (personlig) dagbok på webben som uppdateras kontinuerligt (och är öppen för 

kommentarer) (Blogg, u.å.).  Bloggar kan ses som dagboksanteckningar och valdes som 

informationskälla av den anledningen att dagboksanteckningar berättar en levd erfarenhet av 

något utan yttre påverkan från andra människor (Dahlberg, 1997). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Unga kvinnor som drabbats av bröstcancer har en sämre prognos än äldre kvinnor som 

drabbas, det är därför nödvändigt att djupare kunskap erhålls om de unga kvinnornas 

upplevelser av att leva med sin sjukdom. Sjukvården bör ha förståelse för de unga kvinnornas 

förändrade livsvärld, lidande och behov av bekräftelse för att kunna ge betydelsefull och 

stödjande omvårdnad. Trots att kvinnan har stöd hos familj och vänner, kan hon känna sig 

mycket ensam i den nya situation hon står inför. Livsvärlden hos den drabbade och hennes 

anhöriga får en ny innebörd. Lidandet ger ett förändrat perspektiv på livet och det som 

tidigare ansågs vara självklarheter. För att skapa ökad förståelse kring fenomenet behövs 

fördjupade studier kring dessa kvinnors upplevelser av att leva med sin cancerdiagnos.  

 

4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva unga kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer.  



 

  9 

5 METOD 

5.1 Metod 

Studien är litteraturbaserad och har en kvalitativ deskriptiv ansats. Ansatsen syftar till att 

noggrant beskriva och ge en djupare och ökad förståelse för ett fenomen (Friberg, 2006; 

Polit & Beck, 2010). Fenomenet är i detta fall unga kvinnors upplevelse av att leva med en 

bröstcancerdiagnos. Målet med en kvalitativ metodansats är inte att generalisera utan att ge 

en djupare förståelse för fenomenet (Polit & Beck, 2010). Genom den deskriptiva ansatsen 

kan känslan och upplevelsen förmedlas utifrån fenomenet och bistå med information om 

kvinnornas livsvärld. 

 

5.2 Datainsamling och urval 

Data har hämtats från fyra kvinnors bloggar på internet. Vi har valt att arbeta utifrån 

bloggar eftersom det speglar en ocensurerad vardag med öppenhet och ärlighet. Enligt Polit 

och Beck (2010) är en dagbok en narrativ levnadsberättelse som fokuserar på att ge 

förklaringar på händelser i människans liv.  

 

Utifrån bloggarna har vi samlat kvinnornas upplevelser och känslor kring sin 

bröstcancerdiagnos och arbetat vidare med dessa texter. Genom bloggarna, som även kan 

ses som dagboksanteckningar, har vi kunnat fånga det känslofulla och verkliga uttrycket i 

deras berättelse, på deras egna villkor. Ur bloggarna har det första inlägget som handlar om 

kvinnans cancer valts ut, samt de inlägg som följer under den påföljande månaden. 

 

Urvalet har gjorts genom en databassökning med sökmotorn Google. Sökningen baserades 

på sökorden Blogg + Bröstcancer. Detta gav 66 400 träffar. Efter att ha begränsat oss till 

endast svenska sidor fick vi 61 700 träffar. Sökmotorn presenterade alla möjliga webbsidor, 

som innehöll antingen ordet blogg eller enbart ordet bröstcancer, samt en kombination av 

de båda orden. Utifrån det senare resultatet valde vi två bloggar och fann i dessa länkar till 

de två andra bloggarna. De två första bloggarna låg placerade bland de 100 första träffarna. 

Samtliga fyra bloggar valdes ut eftersom de stämde överens med nedanstående 

inklusionskriterier: endast bloggar på svenska valdes ut, deltagarna är unga kvinnor under 
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40 år. De har skrivit blogginlägg om när de fick sin bröstcancerdiagnos och hur vardagen 

har sett ut under minst en månad efter beskedet. Bloggarna ska ha en narrativ 

berättelseform. Kvinnor med annan ursprungsdiagnos än bröstcancer, bloggar där kvinnan 

inte skriver om sin upplevelse och sina känslor på ett berättande och personligt sätt, har 

exkluderats.  

 

5.3 Dataanalys och Tillvägagångssätt 

Av det insamlade materialet har en kvalitativ innehållsanalys gjorts, inspirerad av 

Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning, vilken vi i vår studie använt med 

modifikation. Graneheim och Lundman beskriver inte hur man bör bearbeta 

dagboksanteckningar därför gjorde vi en omtolkning av de två metoderna som beskrivs i 

artikeln. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och är applicerbar på 

texter i olika sammanhang, så som i vårt fall, bloggtexter.  

 

Personerna som skrivit texterna avidentifierades, och de fyra bloggarna döptes om till a, b, 

c och d, sedan numrerades varje meningsbärande enhet tillsammans med bokstaven så att vi 

lätt kunde gå tillbaka till originaltexten under analysarbetet. Genom att analysera texterna 

enskilt och läsa dem upprepade gånger kan läsaren få en känsla för helheten (Granehem & 

Lundman, 2003), vilket vi gjorde i vår studie. De fullständiga texterna kopierades in i en 

mall och meningsbärande enheter identifierades som sedan bearbetades och komprimerades 

ner till kondenseringar. Graneheim och Lundman (2003) menar att det är viktigt att texterna 

som analyseras är tillräckligt stora för att få en fullständig bild av fenomenet samtidigt som 

texterna bör vara tillräckligt små för att kunna se helheten i varje kondensering. Den 

kondenserade texten tolkades och som sedan blev kategorier. Kategorierna leva i ständig 

frustration, leva i en förändrad livsvärld, få bekräftelse, leva i hopp och se ljuset i mörkret, 

blev resultatet av analysen. Se bilaga 1. 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Studien involverar inte några patienter eller anhöriga, därför är ett etiskt godkännande inte 

relevant för denna studie. Allt material har avidentifierats och det material som har använts 

för att finna kategorier har makulerats för att värna om kvinnornas konfidentialitet. Newson, 

Houghton och Patten (2008) menar att skribenten till en blogg kan låsa och lösenordskydda 

sina inlägg, för att förhindra obehöriga läsare. Om skribenterna däremot inte valt att låsa sina 

inlägg kan bloggarna betraktas som en skrift, öppen för allmänheten. Bloggarna som använts 

i denna studie skyddas inte av sekretess eller liknande och därför krävs inte heller samtycke 

från skribenterna när deras material används. 
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7 RESULTAT 

Analysen resulterade i fem kategorier samt två subkategorier. Kategorierna i figur 1 nedan 

kunde urskiljas i samtliga bloggar. För att kunna förmedla en tydlig bild av kvinnornas 

upplevelser har vi valt ut citat som stödjer kategorierna i resultatet.  

 

 

Figur 1 Överblick av resultat. De fem kategorierna i mitten svarar på syftet som presenteras i rutan till vänster. De två rutorna 

till höger är subkategorier. 

 

7.1 Leva i ständig frustration 

Kvinnorna upplevde skiftande känslor så som ilska, rädsla och oro som kan vara ett uttryck 

för frustration. De upplevde också en maktlöshet och ständiga bakslag i sin kamp mot 

sjukdomen. Känslan och tankarna kring cancern och att inte kunna påverka utgången tog 

mycket energi, vilket i sin tur gav upphov till ytterligare frustration. Frustration kan också 

tolkas som besvikelse, en besvikelse över hur livet har blivit, att just jag har blivit 

drabbad. En kvinna beskriver att leva i ständig frustration är en känsla av att vara mitt i ett 

brinnande krig, och det ger henne kraft och styrka till att fortsätta kämpa och vinna kampen 

mot cancern. 
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”Det var inte så här jag hade tänkt mig att mitt liv skulle vara. Fan. Det är verkligen så jobbigt att ta in allt. Jag 

hoppades in i det sista på att det hela var ett misstag. Att jag inte har cancer. Att det blivit nån förväxling med 

proven. Men det är alltså sant. Så jävla sant. Allt det här händer på riktigt. Det är för jävligt.” – Blogg B 

 

”Mamma, jag vet att du ogillar när jag säger: fittumören, och att jag hatar saker. MEN FAN VAD JAG HATAR 

DEN HÄR FITTUMÖREN!” – Blogg B 

 

Genom bloggen får kvinnorna utlopp för alla sina känslor, och inte allra minst sin frustration. 

Kvinnorna beskriver i sin blogg att de projicerar en stor frustration över sin cancer på sitt 

vardagsliv och sin familj.  

 

7.2 Leva i hopp 

Hoppet är ett centralt begrepp i samtliga bloggar. Trots en livshotande sjukdom har kvinnorna 

lyckats behålla hoppet och kärleken till livet. Att leva i hopp innebär att aldrig ge upp och att 

behålla sitt positiva fokus. Hopp är ett mångfacetterat begrepp, och kvinnorna beskriver allt 

från att hoppas på att få bli frisk till att få en lindrig död. Kvinnorna upplever samhörighet 

med andra kvinnor som klarat sig ur sin cancer, vilket stärker deras tro på framtiden och ger 

dem ett större hopp om att bli friska.  

 

”Livet går vidare. Jag tänker inte så ofta på mig själv som sjuk. Eller nu överdrev jag ganska mycket. Ibland gör 

jag det. Men jag jobbar på att sluta se mig själv som en cancermänniska. Det är tufft att "komma tillbaka till 

livet". Jag är inte säker på att jag vill komma tillbaka till livet så som dom flesta människor känner till det. Jag 

håller på att upptäcka ett nytt liv och ny kärlek till livet.” – Blogg B 

 

Hoppet och styrkan kommer från olika källor i kvinnornas liv. Familjen, det sociala 

nätverket, deras inre och små attribut runt omkring dem, bidrar till ett ökat hopp inför 

framtiden. Kvinnorna beskriver att deras barn ger dem hopp om att fortsätta kämpa, de har 

drömmar om att se sina barn växa upp och tänker inte låta cancern hindra dem från det. De 

försöker att föreställa sig det värsta men ändå tänka positivt och hoppas på det bästa, för att 

skydda sig och inte göra sig själva besvikna då de möter bakslag. De försöker finna en 

mening i sitt lidande, utan att de talar om någon religiös tro. Kvinnorna uttrycker att de 

måste försöka se positivt på sin situation, att behålla hoppet och tron på att de ska orka 

kämpa sig igenom det olyckliga som drabbat dem.   
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”Det är en chock och redan nu har jag förstått att det är en lång process - därmed också en lång och tuff resa. Jag 

har bestämt mig för att denna resa ska sluta lyckligt så med mig på denna resa vill jag ha positiva och 

upplyftande resenärer. Resenärer som kan motivera och lyfta mig när jag dyker och känner hopplöshet.” – Blogg 

D 

 

7.2.1 Kämpa i vardagen 

Kvinnorna lever i en vardag där de utöver vanliga måsten, får kämpa med sjukdomen. De 

alldagliga sysslorna blir plötsligt obestigbara berg. Kvinnorna måste sänka kraven på sig 

själva och försöka acceptera sin reducerade förmåga. Sådant som var en självklarhet innan de 

blev sjuka är nu sådant som måste avvägas och prioriteras noga. Kvinnorna upplever att 

bekantskapskretsen begränsats och tidigare oviktiga ting har fått en ny betydelse i deras liv. 

Små ögonblick i vardagen blir minnen som sparas och njuts av när det svåra kommer för nära 

inpå. Kvinnorna känner ett behov av att behålla sina gamla rutiner och leva ett liv så likt som 

det som var innan diagnosen. 

 

”Cellgifter i ca 6 månader... sedan strålning... Superdown nu och nu jävlar ska jag frossa i min olycka ett par 

dagar... sedan är det slut på det! Jag kommer att göra ALLT för att må så bra som möjligt under denna tid och 

när vi kommer fram till slutet av detta kommer jag ha vuxit.” – Blogg D 

 

Kvinnorna beskriver att kampen i vardagen innebär att göra kämpandet till en rutin och 

självklarhet, då de beskriver hur de i långa perioder håller ut, väntar på besked, går på 

provtagningar, testar mediciner och får biverkningar. Att kämpa är för kvinnorna ett måste 

för att överleva.  Kämpandet ska löna sig och det ska komma något gott ur eländet, menar 

de. 

 

7.2.2 Att kunna fatta egna beslut 

Kvinnornas beskriver att deras autonomi är viktig för dem. Det innebär att de får behålla sin 

rätt och förmåga till att fatta egna beslut och göra egna prioriteringar. Att våga vara egoistisk 

och våga säga nej är en förmåga som för kvinnorna beskrivs vara viktig för dem. De upplever 

att beslutsamhet är något som stärker deras hopp. Kvinnorna är frustrerade över att de inte 

kan påverka sin situation eller själva göra något aktivt för att bli friska. De kan trots detta 

ändå söka information om sin sjukdom på egen hand för att öka sin kunskap om och 

förståelse för sjukdomen, då de beskrev hur det varit svårt att ta till sig informationen som 

sjukvårdspersonalen gav dem i samband med diagnosticeringen. Övriga utrymmen där 
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valmöjligheter finns är nu av större vikt i deras liv än tidigare. Att blogga innebär ett sätt för 

kvinnorna att hantera sin sjukdom, förmedla sina upplevelser till andra människor och 

samtidigt i terapeutiskt syfte, skapa en frizon där tankar och känslor kan strömma fritt. Där 

kan andra läsare och skribenter kommunicera med författaren av bloggen och kontakten 

mottas och svaras på utifrån författarens egna villkor.  

 

” Det måste kännas förjävligt när jag säger NEJ och inte orkar med att ha er i mitt liv. Just nu. 

Jag förstår ju att ni vill finnas för mig. Faktum är att jag bara orkar ha ett fåtal personer i mitt liv och "sållningen" 

har skett automatiskt - fråga mig inte hur. Att ha cancer har hittills tagit enormt mycket kraft och då orkar jag 

inte omge mig med många människor. Ni, som jag vet finns där, TACK för att ni finns! Bli inte förvånade om 

jag snart en dag ringer och behöver er hjälp, vill ta en promenad med eller vill bli bjuden på lunch ;) 

Samtidigt som det är vansinnigt svårt att säga nej är det en befriande känsla. Så mina vänner - VÅGA SÄGA 

NEJ! (Även till mig :))” – Blogg D 

 

7.3 Leva i en förändrad livsvärld 

Bröstcancer innebär många förändringar som beskrivs av kvinnorna, både fysiska och 

psykiska. Livet förändras och kvinnorna tvingas in i en helt ny livsvärld, som innebär 

håravfall, mastektomi, kroppslig svaghet och nya psykiska påfrestningar. På grund av både 

fysiska och psykiska förändringar, hamnar kvinnorna i en identitetskris, de måste omvärdera 

sina förmågor och sitt Jag.  Plötsligt blir den ursprungliga identiteten extra stark och behovet 

av att framhålla denna mer viktig. Kvinnorna vill inte bli objektifierade eller förknippade och 

förlikande med sin cancer.   

 

”Det är en helt surrealistisk tanke att veta att ens tid är utmätt. Som att packa i ordning inför en flytt. Men jag 

ska inte flytta från lägenheten på Kungsholmen till en stor fin villa i Bromma eller till ett spännande 

jobbuppdrag i NewYork. Jag ska lämna min familj och min kropp. Sen ska jag flytta ut i evigheten. Vad nu 

det är?” – Blogg C   

 

”Tiden beter sig underligt numera.  

Samtidigt som det känns som att jag liksom alltid har haft bröstcancer är det som att allting var i förra veckan 

- det var ju inte så länge sedan det hände...men tiden går ändå.  

Och hur kan tiden gå när den samtidigt står still? För mig har den på ett sätt stannat men för alla andra går den 

fortfarande. Hur kan världen fortfarande gå runt och fortsätta när det är helt stopp för mig?” – Blogg A 
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För kvinnorna står tiden praktiskt taget stilla, eftersom deras fokus till största del läggs på 

sjukdomen och tillfrisknandet. Deras livsvärld delar de inte längre med människor de 

delade sitt liv och sin tid med innan sjukdomsbeskedet. Både kvinnorna själva och deras 

anhöriga har fått en ny livsvärld att förstå och anpassa sig till. Tiden för att anpassa sig är 

olika hos olika individer, men en process alla förargligt nog måste gå igenom.  

 

7.4 Att få bekräftelse 

Vänner och familj betyder mycket för kvinnorna. De uttrycker i sina bloggar sin tacksamhet 

för att människorna runt omkring dem finns där och stöttar dem. Tillhörighet och gemenskap 

är viktigt för dem. När självbilden och självförtroendet vacklar är bekräftelsen från ett socialt 

nätverk mycket viktigt. Kvinnorna beskriver även att cancerdiagnosen har givit dem negativa 

upplevelser i bemötandet från bland annat sjukvårdspersonal, som har behandlat deras cancer 

och inte sett till hela människan, de har känt sig objektifierade. 

 

”Damen som gjorde EKG:t tyckte att jag hade ett väldigt snyggt ärr efter mastektomin. Långt borta är tiden 

när man fick komplimanger för hår eller en ny tröja. Nu blir jag överlycklig när någon säger att mitt ärr är 

tjusigt! Hon var också bröstopererad, bröstcancer är skrämmande vanligt. Nästan alla jag har pratat med har 

berättat historier om vänner eller bekanta som har eller har haft denna sjukdom […] Hon hade som sagt också 

gått genom mastektomi med efterföljande rekonstruktion. Hon berättade om hur bra det hade blivit och när 

inte orden räckte till visade hon mig. Hon drog helt sonika upp tröja samt bh och visade hur hennes bröst hade 

blivit efter operationerna. Lite märkligt men ändå så väldigt naturligt samtidigt!” – Blogg A 

 

Kvinnorna som bloggar utrycker att de känner sig glada och mår bra av att kunna identifiera 

sig med andra i samma situation. Kvinnorna i studien läste andra människors bloggar och 

fann tröst och stöd i hur de hanterade olika situationer, och inte minst sin vardag med 

sjukdom. De kan när som helst och var som helst uppdatera sitt känsloläge på sin blogg, och 

de som är intresserade kan ta del av det hon skriver. Skrivandet innebär en självbekräftelse, 

där kvinnorna ger ett konkret uttryck för de tankar och känslor de bär inom sig.  

 

”Jag är medveten om att vissa saker som jag skriver är jobbiga att läsa och kanske kan upplevas som alltför 

privata. Det är inget jag tänker ta hänsyn till. Jag mår bättre av att skriva ur hjärtat och ni kan välja att inte läsa”. 

- Blogg D 
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7.5 Att se ljuset i mörkret 

Att ha distans och balans i livet är något som är viktigt oavsett om man är sjuk eller frisk 

uttrycker kvinnorna, och kanske ännu viktigare när man är allvarligt sjuk. Humorn har varit 

ständigt närvarande hos samtliga kvinnor. Med hjälp av humor och självdistans har kvinnorna 

tagit sig igenom allt från biverkningar av medicinering, mastektomi och obehagliga 

undersökningar. De beskriver även att de skrattar mycket med sina anhöriga och försöker 

göra så mycket de orkar på fritiden för att inte enbart fastna i sina tankar på cancern. 

 

”Kan ni tjejer bara tänka er in i att raka av er ert svallande (!) och långa hår och sedan se ut som en... eh penis 

med öron... eller en glödlampa... med öron... just nu vet jag inte om jag vill skratta hysteriskt HAHAHAHAHA 

eller gråta förtvivlat... jag har gråtit över detta flera gånger och kommer säkerligen att göra det igen. "Patetiskt" 

nog rädd för att bli ful, när jag egentligen borde vara överlycklig över att det finns medicin mot min cancer. Vem 

är jag att inte stå ut med ett penishuvud ett tag framöver bara jag får bli frisk? Herre jisses fram för penis- och 

glödlampeskallar bara vi alla får vara friska!” – Blogg D 

 

Kvinnorna beskriver deras kroppsliga förändringar och fysiskt förfall mycket noggrant, 

men det behöver inte nödvändigtvis leda till enbart ångest och uppgivenhet. Det kan 

också vara en anledning till skoj och skratt på grund av speciella och annorlunda situationer 

som kvinnorna hamnar i. Detta skriver de om på ett humoristiskt sätt i sina bloggar.  

 

”...vi gifter oss ändå. Högst uppe i Kaknästornet på lördag. Tyvärr lossnade allt mitt hår häromdagen och nu jag 

är skallig igen. Dessutom har jag under senaste 2 veckorna ökat nästan 7kg(!) i vikt. Förmodligen vätska pga alla 

mediciner. Så istället för en smal brud med jättetjockt hår, blir H gift med en skallig ”Kicki Danielsson” som har 

gigantisk ballongmage. Och istället för stylat hår och tiara kommer jag att stå brud i en ceriserosa Oddmolly-

mössa.” – Blogg C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajabajakids.com/shop.asp?mode=spec&item=7182
http://www.ajabajakids.com/shop.asp?mode=spec&item=7182
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Trovärdighet  

Genom att välja att visa exempel ur innehållsanalysen samt lyfta fram representativa citat i 

originaltexterna från bloggarna, stärks trovärdigheten i en studie enligt Graneheim och 

Lundman (2003). Exempel på innehållsanalysen visas i bilaga 1. När materialet gicks igenom 

fann vi ytterligare relevant information vilket vi tycktes ha missat gången innan, därför 

genomfördes analysen ett flertal gånger tills det var väl genomarbetat. Enligt Graneheim och 

Lundman ökar den noggranna bearbetningen trovärdigheten i arbetet. Att vi är orutinerade 

har inte underlättat arbetet med analysen, men det har givit oss ett förutsättningslöst synsätt 

för hur analysen bör göras. Vi har kontinuerligt kopplat relaterat vårt resultat till vårt syfte 

under arbetets gång för att säkerställa resultatet. Via deras egna bloggar har de själva valt att 

publicera sitt material, ärligt och levande. 

 

8.1.2 Tillförlitlighet 

Enligt Polit och Beck (2010) beror en studies tillförlitlighet på hur trovärdig studien är och 

hur väl resultatet från studien går att återskapa under liknande förhållanden. Vi valde att 

studera bloggar för att få en ärlig och ocensurerad bild av hur det är för dessa kvinnor att leva 

med bröstcancer. Att studera bloggar i forskningssyfte är ännu inte särskilt vedertaget inom 

omvårdnadsvetenskapen, tidigare studier är ytterst få och vi har inte hittat någon kvalitativ 

studie och endast ett fåtal kvantitativa studier där man studerat ålder och kön osv. på 

människorna som ligger bakom bloggarna. Det har varit svårt att relatera vårt resultat till 

tidigare forskning då vi, som ovan nämnt, inte funnit några studier att jämföra med.  

 

8.1.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär hur väl fynden i denna studie går att överföra på människor med 

framförallt bröstcancer men också andra sjukdomar eller i andra sammanhang (Polit & Beck, 

2010). Vår studie är gjord på svenska kvinnor som drabbats av bröstcancer. Resultatet kan 

med stor sannolikhet överföras på patienter med andra cancersjukdomar. Graneheim och 

Lundman (2003) menar att det ligger hos läsaren att avgöra studiens överförbarhet, och att 

författarna till studien måste presentera sitt resultat på ett tydligt och rättvist sätt, med ett 
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tydligt resultat innehållandes ett flertal citat ökar också trovärdigheten. Därför har vi valt att 

ta med citat i resultatet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Upplevelserna som förmedlas i resultatet ger ett gott underlag för att skapa en förståelse för 

dessa kvinnors upplevelse av att leva med sin bröstcancer. Resultatet har svarat mot vårt 

syfte och visar ett tydligt sammanhang i kvinnornas upplevelse av att leva med sin 

bröstcancerdiagnos. Kvinnorna lever ständigt mellan hopp och förtvivlan. Resultatet ger 

också en kärna i vad det faktiskt innebär att uppleva det som kvinnorna går igenom i 

samband med sin sjukdom. Vi anser det vara av stor vikt att sjukvårdspersonal har 

förståelse för och kunskap om människors sanna reaktioner på och upplevelser av sin 

sjukdom, för att kunna ge ett så gott stöd som möjligt i omvårdnaden av denna 

patientgrupp.   

 

I dag arbetar sjukvården på regeringens uppdrag utifrån nationella riktlinjer för vården av 

patienter med bröstcancer, som tagits fram av socialstyrelsen. Riktlinjerna är ett stöd till 

patienter, anhöriga och till sjukvårdspersonal grundat på den statistik som bröstcancer idag 

representerar (Socialstyrelsen, 2007). Kampen mot cancern fortsätter, trots att sista 

behandlingen genomförts. Oron är oändlig och kommer alltid att finnas i kvinnornas liv, 

mer eller mindre. Resultatet visar att det finns en överhängande rädsla för att inte veta vad 

som ska hända härnäst. Liksom Lethborg och Kissane (2003) har funnit i sin studie, finns 

alltid en rädsla för återfall och upptäckt av nya metastaser. Kvinnorna arbetar ständigt med 

att acceptera sitt nya livsöde och finna det bästa sättet att hantera det på. Resultaten visar att 

när kvinnorna drabbats av bröstcancer upplever de en daglig kamp för att lära sig att leva 

med och förlika sig med den nya situationen de hamnat i. Kvinnorna beskrev överlag att de 

mådde väldigt bra trots objektiva tecken på ohälsa. Deras förmåga att uppleva hälsa trots en 

svår och ibland till och med dödlig sjukdom är beundransvärd. Kvinnorna beskriver även 

tydligt att det är svårt för dem att anpassa sig till en ny och förändrad livsvärld. Även 

Landmark och Wahl (2002) beskriver hur kvinnorna drabbade av bröstcancer får kämpa för 

att kunna acceptera sin förändrade kropp och deras sinande ork för vardagslivet. Då 

livsvärlden förändras beskriver kvinnorna att de måste omvärdera sin självbild. Liksom 

Eriksson (1994) beskriver att människan känner sig upplöst som helhet efter en 
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sjukdomsdiagnos, känner sig även kvinnorna i vår studie som en spillra, då de måste finna 

en ny identitet, och förlika sig med det faktum att de nu är sjuka, trots att den subjektiva 

upplevelsen kan vara en annan. Morse (2001) använder sig av begreppet behavioral state, 

och menar att människan hamnar i ett beteendetillstånd där hon står ut med situationen. 

Trots smärta, oro, ångest och rädsla så står hon ut eftersom hon måste, eftersom det är 

hennes verklighet just nu. Tiden som kvinnorna menar står stilla, kan vara ett tecken på att 

de lever i nuet och står ut. Onödig energi får inte gå åt till att önska sig bort eller vara bitter 

över att livet inte blev som de tänkt sig.  

 

Att ta eget ansvar för sin sjukdom och sitt liv innebär för kvinnorna i studien att bland annat 

söka kunskap om och finna vägar att hantera sin nya situation. Rager (2004) menar att 

empowerment är viktigt för patienterna, de upplever att ju mer kunskap de har om sin egen 

sjukdom, desto mer makt känner de över sin situation. Kvinnorna i studien har alla sökt 

information om sin sjukdom på eget initiativ då de känt att de inte fått tillräckligt med 

information från sjukvården, eller inte varit mottagliga vid tillfället då informationen gavs. 

Detta har givit kvinnorna en känsla av sammanhang vilket Antonovsky (2005) beskriver. 

Han menar vidare att den person som har en stark känsla av begriplighet, äger förmågan att 

ta till sig information, tänka rationellt och hitta en mening och förklaring till varför den 

givna informationen är viktig och varför det inträffade drabbat just den individ som 

befinner sig i sammanhanget. Genom bloggen bearbetar de sina upplevelser och känslor, 

vilket vi tolkar som att de nått bearbetningsfasen och är på väg att finna en känsla av 

sammanhang.  

 

Det som sannolikt ger kvinnorna i vår studie hopp är deras familjer, tron på framtiden och 

kvinnornas egen önskan om att få tillbaka livet. Att ha ett positivt fokus men samtidigt 

förbereda sig för det värsta beskrivs av kvinnorna. Det beskrivs som en frustration att 

ständigt hoppas på det bästa men samtidigt vara förberedd på det allra värsta. Kvinnorna i 

vår studie beskrev i sina bloggar hur de lever i hoppet. De håller fast vid hoppet om att bli 

friska och leva ett normalt liv utan biverkningar och utan tumörer som invaderar deras 

kropp. Enligt Drageset, Lindstøm och Underlid (2010) var kvinnorna medvetna om hotet 

från döden, men samtidig hoppfulla och optimistiska över att få leva ett fortsatt friskt liv 

när kampen mot cancern är över. Hopp och hopplöshet ligger nära varandra när döden och 
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allvarlig sjukdom hotar en människa. Hopp och hopplöshet utgår från varandra och ger 

kvinnor med bröstcancer en lust att leva, en betydelsefull vardag och samhörigheten med 

sociala kontakter ger hopp och kraft för att kämpa mot hopplösheten uppger Lindholm, 

Holmberg & Mäkelä, (2005) i sin studie.  

 

Coyne och Borbasi (2009) beskriver att kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever att 

allt går väldigt fort från det att hon får en diagnos till operation och medicinsk behandling. 

De beskriver även att omvårdnadspersonal oftast ser kvinnorna som en sjukdom och inte 

som en hel människa. Detta fenomen beskriver även kvinnorna i vår studie.  De menar att 

de ofta blev objektifierade av personal inom sjukvården. Alla kvinnorna beskriver någon 

situation där läkare eller sjuksköterskor enbart fokuserat på deras tumör och/eller de fysiska 

förändringarna snarare än att se till hela människan och hennes behov och känslor. Även 

Drageset, Lindstøm och Underlid (2010) beskriver hur kvinnor drabbade av bröstcancer vill 

bli behandlade som innan de fick diagnosen, ömkande och medlidande gör bara att 

kvinnorna känner sig rädda och utsatta. 

 

Känslorna kring sjukdomen är många för kvinnorna och avlöser oavbrutet varandra. Det är en 

påfrestande situation för både kvinnan och hennes anhöriga och i bloggen har hon möjlighet 

att klargöra sin situation och sina känslor för att slippa samvetskval när orken tryter och 

frustrationen blir för stor. Bloggskrivandet har givit de drabbade kvinnorna i studien en 

grund för att acceptera sina nya behov efter cancerdiagnosen. Genom sin blogg kan 

kvinnorna uttrycka sig fritt utan krav på tid, plats och snabb formulering. För kvinnorna har 

detta en terapeutisk effekt, som gör att de kan bearbeta sina upplevelser och känslor samt få 

perspektiv på tiden och sin sjukdom. Att skriva om sina känslor och upplevelser har enligt 

Stuckey och Nobel (2010) visat sig ha många positiva effekter på den psykiska och 

upplevda hälsan. De anser också att uttrycksfullt skrivande ger människan en ökad förmåga 

att kontrollera sina känslor och till viss del även lindra smärta och depressionssymptom. 

Kvinnorna som bloggar uttrycker att skrivandet ger dem kraft och hopp, de använder också 

sin blogg för att nå ut med varmare budskap. De har fått kontakt med kvinnor i samma 

situation genom bloggen, och får en ventilationslucka där de kan konkretisera både jobbiga 

och positiva händelser i deras vardag. 
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8.3 Slutsats 

Den individuella upplevelsen av att leva med bröstcancer kan inte kännas av någon annan, 

däremot kan upplevelsen beskrivas och sedan tolkas av oss som läsare. Kvinnorna i studien 

visar att de alla har liknande upplevelser, vilka de uttrycker på olika sätt. För dessa kvinnor 

innebär bröstcancerdiagnosen att ständigt leva mellan hopp och förtvivlan. 

    

8.4 Klinisk betydelse 

Resultaten kan användas för att skapa förståelse hos sjukvårdspersonalen. Vidare bidrar 

resultatet till att sprida kunskap om kvinnornas upplevelse ur deras eget perspektiv. Genom 

patientkontakt, direkt eller indirekt genom deras berättelser, kan sjukvårdspersonal, 

studenter inom professionen och andra berörda ta del av unga kvinnors upplevelser av att 

leva med bröstcancer.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

 

Ytterligare studier inom detta område anser vi är viktigt då samhället och människors liv 

ständigt utvecklas och nya sätt att handskas med sin sjukdom, som till exempel genom att 

blogga, ständigt utvecklas. Framför allt behövs det fler studier som undersöker just 

bloggandet och vad det betyder för olika patientgrupper för att kunna dra slutsatser om vilka 

förändringar som bör göras inom sjukvården för att tillmötesgå patienterna. Vi önskar att 

möjligheterna till att använda internet utvidgas och moderniseras på sjukhusen, för att ge 

alternativ till det utbud av resurser som finns att tillgå för patienter idag. Ett förslag är att göra 

en studie, liknande den vi gjort, på hur skrivandet skulle kunna fungera som en del av 

patientens copingprocess och sjuksköterskans planering av omvårdnad med hjälp av bloggen. 

Detta bör ske i en större omfattning för att öka tillförlitligheten och möjligheten till praktisk 

intervention.  
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BILAGA 1 

Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondensering Kategori 

”..Och jag bröt ihop. Men jag var mest arg. 

Jag skrek rätt ut, MEN JAG ÄR JU BARA 

24! INGEN I MIN FAMILJ HAR JU 

NÅGONSIN HAFT DET! HUR KAN 

DET VARA MÖJLIGT! Så arg. Så arg. Så 

arg. 

Tänkte direkt på skolan.”  

S bröt ihop och kände 

en stor ilska. S är ju 

bara 24 år och ingen i 

familjen har haft 

cancer. Hur kan det 

vara möjligt? 

Leva i ständig frustration 

”..Bröst har fått en helt annan  innebörd 

numera. Jag har svårt att låta bli att titta på 

kvinnors bröst. Det jag fastnar vid är hur 

de rör sig, det naturliga gunget som vanliga 

bröst har. Jag har ett bröst..”  

Bröst har fått en annan 

innebörd för S. S har 

bara ett bröst. Som inte 

rör sig naturligt.  

Leva i en förändrad livsvärld 

”Damen som gjorde EKG:t tyckte att jag 

hade ett väldigt snyggt ärr efter 

mastektomin. Långt borta är tiden när man 

fick komplimanger för hår eller en ny tröja. 

Nu blir jag överlycklig när någon säger att 

mitt ärr är tjusigt!”  

S blev överlycklig att få 

en komplimang över att 

hon hade ett snyggt ärr 

efter mastektomin.  

Få bekräftelse 

”Jag har bestämt mig för att denna resa ska 

sluta lyckligt så med mig på denna resa vill 

jag ha positiva och upplyftande resenärer.” 

S har en resa framför 

sig. Försöker vara 

positiv och stark. 

Leva i hopp 

”Sedan fick jag träffa en något hurtig 

bröstsköterska som jonglerade med olika 

bröstproteser och berättade att man kunde 

inte upptäcka att man hade protes ens på 

badstranden. Jag valde att inte säga något. 

Jag är dock säker på att det hade synts på 

"min" badstrand då jag företrädelsevis 

badar utan kläder..” 

Bröstsköterskan 

menade att protesen 

inte ens syns på 

badstranden. Men S 

badar ju helst naken.   

Se ljuset i mörkret 

 

 


