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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Incidensen av bröstcancer ökar i Sverige och är den vanligaste cancerformen 

bland kvinnor. Varje dag diagnostiseras 20 kvinnor i Sverige med bröstcancer och även 

om chanserna att överleva ökar, skapar denna sjukdom en stor livsomställning för de 

drabbade kvinnorna. Bröstcancer är en multidimensionell sjukdom vilket kan leda till att 

kvinnan får såväl fysiska som psykiska problem. Kvinnor som drabbas av bröstcancer 

genomgår en krisreaktion, som slutligen leder fram till att de får en ny syn på sitt liv och 

sin tillvaro. Syfte: Denna studie syftade till att beskriva kvinnors upplevelse av att leva 

med nydiagnostiserad bröstcancer. Metod: Detta var en empirisk studie med data 

insamlad från fyra bloggar skrivna av kvinnor med bröstcancer. Studiens analys 

genomfördes som en kvalitativ innehållsanalys och resulterade i sju områden. Resultat: 

De sju områdena bestod av Ångest, nedstämdhet och maktlöshet, Hopp, framtidstro och 

glädje i vardagen, Frustration, Förändring, Ensamhet, Förnekelse och Insikt. Detta var 

upplevelser som kvinnorna beskrev i sina bloggar. Slutsats: Även om en 

bröstcancerdiagnos innebär en stor livsomställning och att kvinnan upplever både ångest 

och nedstämdhet, kan de ändå uppleva en känsla av hopp och glädje inför framtiden. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, nydiagnostiserad, upplevelse, blogg.



 

 

            SUMMARY 

Background: The incidence of breast cancer is increasing in Sweden and is the most 

common cancer among women. Each day, 20 women are diagnosed with breast cancer in 

Sweden and although the chances of survival are increasing, this disease creates a major 

life change for the women affected.  Breast cancer is a multidimensional illness which 

leads to physical as well as psychological problems. Many women with breast cancer 

experience a life crisis which often leads to a new outlook on life and their existence. 

Objective: The aim of this study was to describe women’s’ experience of living with 

newly diagnosed breast cancer. Method: An empirical study was undertaken with data 

collected from four blogs. Results: The findings of this study revealed seven areas that 

were described in the women’s blogs. These areas were; Anxiety, depression and 

powerlessness, Hope, optimism and joy in everyday life, Frustration, Change, Loneliness, 

Denial and Personal insight. Conclusion: Women living with breast cancer do not only 

experience anxiety and depression, but also acknowledge a feeling a sense of joy and hope 

for the future as they face the challenges of this disease. 
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1 INLEDNING 

 

”Ett bröst är för en kvinna inte bara en symbol för kvinnlighet, 

inte heller bara ett organ som har med modersrollen att göra. 

Ett bröst är också en mycket viktig del av känslolivet. Om man 

skär i bröstet, skär man också rakt in i detta känsloliv, i det mest 

grundläggande psykiska och erotiska.” (Andersson, 1983). 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige (Nystrand, 2010) 

och då många kvinnor lever med bröstcancer är det sannolikt att vi kommer att möta 

denna patientgrupp inom vårt yrke. Som kvinnor och blivande sjuksköterskor kan vi 

relatera till och blir berörda av dessa kvinnors livsöden. Personligen upplever vi att 

många kvinnor har ett stort behov av att ventilera och uttrycka sina känslor, särskilt i 

samband med en stor livsförändring. Vi har själva upplevt att patienter i dag använder 

sig av internet för att ta reda på information om sin hälsa och sitt sjukdomstillstånd. Det 

kan vara allt från att hitta tips om hur symtom kan lindras, till ren medicinsk fakta och 

behandlingsalternativ. Vi har även uppmärksammat att många personer skriver bloggar 

om sin sjukdom och hur det är att leva med den. Vi tycker att bloggen som 

kommunikationsredskap för patienter är ett spännande och nytt fenomen där de kan 

bearbeta sina känslor och tankar, samtidigt som de kan få kontakt med andra som 

befinner sig i en liknande situation. Därför vill vi fördjupa oss i hur kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer beskriver sin nya livssituation och hur sjukdomen 

påverkar henne. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är idag en av de fem vanligaste cancertyperna i världen och även den 

sjukdom som dödar flest antal kvinnor världen över (World Health Organisation 

[WHO], 2011). I Sverige har incidensen av bröstcancer idag uppstigit till strax över 

7000 nya diagnoser per år, vilket motsvarar ungefär 20 nya fall om dagen (Nystrand, 

2010). Vad som ligger till grund för uppkomsten av bröstcancer är ännu inte fastställt 

men faktorer som ärftlighet, livsstil och hormonbehandlingar anses bidragande. Risken 

för en kvinna att utveckla bröstcancer är två till tre gånger högre om hennes mamma 

eller syster har eller har haft sjukdomen. Övervikt och fetma efter klimakteriet är också 

bidragande orsaker till att utveckla av bröstcancer. Chanserna att överleva bröstcancer 

har blivit allt större de senaste åren, detta i takt med att behandlingarna blivit förfinade 

och upptäckten av bröstcancer sker tidigare tack vare screening av riskgrupper (a.a.). 

Femårsöverlevnaden av bröstcancer har idag uppstigit till ca 84 procent 

(Socialstyrelsen [SoS], 2007). 

2.2 Att diagnostiseras med bröstcancer 

Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer kan uppleva det svårt att få 

sjukdomsinsikt, då de kände sig relativt friska när de fick diagnosen (Drageset, 

Lindstrøm, Giske & Underlid, 2010). Vidare menar författarna att kvinnor upplever 

ovissheten och väntan som något av det mest påfrestande med att få en 

bröstcancerdiagnos. Conceptión Delgado-Sanz et. al. (2011) skriver att bröstcancer är 

en multidimensionell sjukdom, som inte bara påverkar patientens fysiska tillstånd, utan 

även det psykiska välmåendet, likväl det emotionella-, sociala- och kognitiva 

tillståndet. Kvinnor som får en bröstcancerdiagnos drabbas ofta i dubbel bemärkelse av 

psykologisk problematik. Detta genom problem med synen på sin egen kvinnlighet då 

utseendet förändras, men även på grund av svårigheter att acceptera att hon är sjuk och 

att hon har en rädsla för döden (Tjemsland, Søreide & Malt, 1998). En 

bröstcancerdiagnos påverkar inte bara kvinnan själv utan även hennes sociala 

relationer, hennes arbets- och vardagsliv samt hennes roll i hemmet (a.a.).  
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I denna studie kommer begreppet nydiagnostiserad bröstcancer att användas. Detta 

definierar författarna till denna studie som en person som har haft diagnosen 

bröstcancer i sex månader eller mindre.  

2.3 Undersökningar vid diagnostisering 

Vid misstanke om bröstcancer får patienten genomgå flera olika undersökningar för att 

fastställa diagnosen. De vanligaste undersökningarna är klinisk undersökning, 

mammografi och biopsier. Den kliniska undersökningen utförs av en läkare som 

försöker lokalisera en eventuell tumör genom palpation (Nystrand, 2010). Mammografi 

är en röntgenundersökning som patienten får genomgå för att kunna upptäcka 

cellförändringar i brösten (Wallskär, 2009a). En biopsi är ett prov som tas av 

bröstvävnaden för att fastställa om en tumör är cancerogen eller inte (Biörnstad, 

2009a). 

2.4 Behandlingar vid bröstcancer 

Efter att en patient diagnostiserats med bröstcancer får denne genomgå flera olika 

behandlingar, så som operation, cytostatikabehandling och strålbehandling, för att 

eliminera cancercellerna som finns i kroppen. De olika behandlingarna kan ges 

antingen var för sig eller i kombination med varandra (Myklebust Sørensen & Almås, 

2011). 

 

Operation 

Det finns olika indikationer till en operation vid misstanke om bröstcancer. Operationen 

kan utföras i preventivt syfte, då organ eller vävnad avlägsnas för att undvika uppkomst 

av cancer där. Diagnostisk kirurgi utförs för att diagnostisera en redan lokaliserad 

tumör. Den kurativa kirurgin utgår från att avlägsna en tumör och annan sjuk vävnad i 

botande syfte och kombineras ofta med någon annan behandlingsform (Biörnstad, 

2009b). Om många lymfkörtlar avlägsnas eller skadas i samband med operation eller 

strålbehandling kan en biverkan bli lymfödem. Detta är en konsekvens som kan 

uppkomma direkt efter operation, men även så sent som 20 år efter operation. 

Lymfödem kan avta med tiden, men kan även förbli kroniska (Myklebust Sørensen & 

Almås, 2011). 
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Cytostatikabehandling 

Cytostatika är en läkemedelsgrupp som syftar till att eliminera, eller i vissa fall hämma 

tillväxten av, cancercellerna. Cytostatikan angriper dock även de friska cellerna vilket 

leder till obehagliga biverkningar så som håravfall, illamående och trötthet. I samband 

med en cytostatikabehandling blir immunförsvaret kraftigt sänkt, vilket gör kroppen 

mer mottaglig för infektioner (Wallberg, 2010). 

 

Strålningsbehandling 

Strålning är en behandlingsform som syftar till att minska en cancertumörs storlek och 

utförs oftast innan en operation. Efter en bröstcanceroperation kan strålningsbehandling 

bli aktuellt för att försäkra sig om att alla cancerceller elimineras. Strålning kan utföras 

i olika hög intensitet och kombineras vanligen med någon annan behandlingsform. 

Även strålbehandling har biverkningar så som minskad fertilitet, illamående och 

håravfall (Olsson, 2009). 

2.5 Att leva med bröstcancer 

I denna studie definieras begreppet att leva med bröstcancer som tidsperioden från 

dagen då diagnosen fastställs fram till att patienten blir friskförklarad eller avlider.  

 

Att leva med en svår sjukdom innebär ofta att personen måste handskas med en 

existentiell kris (Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson, 2011). Kvinnor som har 

diagnostiserats med bröstcancer går igenom många olika behandlingar och händelser 

som får dem att känna saknad av bland annat sitt vanliga liv och sitt bortopererade bröst 

(Doumit, El Saghir, Abu-Saad Huijer, Kelley & Nassar, 2009). Författarna menar att 

det många kvinnor tycker är mest påfrestande är att sakna sitt hår som hon tappar i 

samband med cytostatikabehandling. Doumit et al. (2009) beskriver också att kvinnor 

med bröstcancer ofta kan ha skuldkänslor, då framförallt mot sina döttrar som riskerar 

att ha samma cancerogena gener och därmed en ökad risk att själva utveckla 

bröstcancer senare i livet. Författarna skriver vidare att kvinnor med bröstcancer var 

rädda för smärta, rädda för att separeras från närstående och rädda för att omgivningen 

skulle tycka överdrivet synd om dem. Rädslan av att andra skulle tycka synd om dem 

var så stor att de inte kände att de kunde diskutera sina känslor med sin familj och andra 

närstående. Författarna menar även att kvinnorna upplevde ovisshet inför framtiden. 

För att känna mindre ovisshet kring sin situation var det av stor vikt att kvinnorna fick 
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information om sitt tillstånd och möjligheten att få dela med sig av sina erfarenheter till 

andra (a.a.). Denieffe och Gooney (2011) skriver att en bröstcancerdiagnos har effekt 

på kvinnans upplevelse av sig själv. De menar att kvinnor med bröstcancer kan uppleva 

att deras diagnos tar över deras liv och att deras tidigare jag blir utsuddat. Ingenting är 

som innan bröstcancerdiagnosen. Sjukdomen förändrar en kvinnas liv, perspektiv på 

tillvaron och allt blir centrerat till cancern (a.a.). 

2.6 Krisreaktioner 

När en person diagnostiserats med cancer startar en stressreaktion likt den efter en stor 

olycka eller katastrof och en cancerdiagnos kommer även alltid hand i hand med en 

kraftigt psykisk påfrestning (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Hur personen 

hanterar denna stress beror på hur denne förhåller sig till sjukdomen. Det beror också 

på om sjukdomen ses som ett främmande objekt som invaderat kroppen eller om 

personen kan se sig vara tillfreds med sin situation och i balans med sin sjukdom 

(Birkler, 2007). Oavsett hur en person ställer sig till sin cancersjukdom så kommer 

denne att genomgå en krisreaktion som består av en chockfas, en reaktionsfas, en 

bearbetningsfas och en nyorienteringsfas. Det är vanligt att pendla mellan dessa faser 

och att fasernas längd kan variera (Myklebust Sørensen & Almås, 2011; Larsson, 

1988).  

 

Chockfasen 

Chockfasen kan variera i tidslängd och varar från ett kort ögonblick till flera dygn 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011; Larsson, 1988). Den kan yttra sig på flera olika 

sätt, antingen genom tvångsmässig självbehärskning, apati och paralysering eller 

genom tröstlöst gråtande, panik och upprepande av samma mening flera gånger. Det 

genomgående för chockfasen är att personen har väldigt svårt att ta till sig och förstå ny 

information och efteråt kan det vara svårt att minnas vad det är som har hänt (a.a.).  

 

Reaktionsfasen 

Nästa steg i krisreaktionen är reaktionsfasen som varar mellan chockfasens slut och 

några månader framåt. Precis som i chockfasen präglas även reaktionsfasen av ångest, 

men i denna fas börjar människans naturliga försvarsmekanismer träda in. Dessa 

försvarsmekanismer förvränger personens uppfattning av en allt för svår situation t.ex. 

genom att en person går in i regression, förnekelse eller projicera sin ångest på en 
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annan person. Tankar om varför och försök att finna en mening med det som hänt är 

vanligt under reaktionsfasen (Myklebust Sørensen & Almås, 2011; Larsson, 1988). 

 

Bearbetningsfasen 

Bearbetningsfasen infinner sig mellan reaktionsfasen och nyorienteringsfasen och 

innebär en mjuk övergång mellan dessa två. Bearbetningsfasen varar vanligen från 

reaktionsfasens slut till ett halvår eller ett år efter händelsen som startade 

krisreaktionen. Det är under denna fas som personen börjar få distans till det inträffade 

(Larsson, 1988). 

 

Nyorienteringsfasen 

Sista fasen i krisreaktionen är nyorienteringsfasen som personen befinner sig i livet ut. 

Den innefattar återuppbyggnad av såväl förtroende och självkänsla som av sociala 

kontakter (Myklebust Sørensen & Almås, 2011; Larsson, 1988). 

2.7 Information och stöd 

Vad sjukvården erbjuder 

Förutom samtal med sin behandlande läkare och sjuksköterska erbjuder sjukvården 

stöd i form av bl. a. kontakt med kurator eller sjukhuspräst/diakon och samtalsgrupper 

(Leander, 2009). På de flesta mottagningar finns det även en kontaktsjuksköterska som 

patienten kan ringa och rådfråga tiden mellan sjukhusbesöken. För att kunna få bästa 

möjliga hjälp och stöd från sjukvården är det viktigt att patienten själv vågar fråga efter 

den (Myklebust Sørensen & Almås, 2011; Wallskär, 2009b). Ett problem för patienter 

med bröstcancer kan uppstå på grund av att undersökningar och behandlingar oftast 

utförs under dagtid och att patienten därför inte får det stöd den skulle behöva under 

resten av dygnet (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Information och stöd som ges 

till patienten under den korta sjukhusvistelsen är lika viktig som den som ges efter 

hemgång. All information och stöd ska vara individanpassad och på så vis utformat 

efter patientens egna behov (a.a.). 

 

Bloggen som stöd 

Bloggar är ett relativt nytt kommunikationsverktyg som fungerar som en dagbok på 

internet. Allt fler använder sig av bloggen och detta kan göras på många olika sätt, dels 

som informations-/nyhetskälla och dels som en plats där individer fritt kan uttrycka sina 
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känslor och tankar samtidigt som de kan utbyta erfarenheter med andra i liknande 

situationer (Miller & Pole, 2010; Jansson, 2011). Personer som bloggar om sin sjukdom 

och delar sina erfarenheter med andra kan ha lättare att hantera sin sjukdom och sitt 

tillstånd (Miller & Pole, 2010). Genom att använda sig av en blogg har personen 

möjlighet att stötta andra i samma situation och samtidigt få stöd tillbaka 

(Cancerfonden, 2011). 

2.8 Livsvärld 

Livsvärldsperspektivet betyder att bejaka, respektera och uppmärksamma en 

människas livsvärld. Det kan också beskrivas som att se, förstå, beskriva och 

analysera världen som den erfars av människor. En människas livsvärld är hur en 

person uppfattar sig själv och sin omgivning och grundas på personens tidigare 

erfarenheter och upplevelser av olika fenomen. Livsvärlden är i ständig förändring och 

beror på vilken situation eller på vilken fysisk och emotionell plats personen befinner 

sig (Birkler, 2007; Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Livsvärlden kan definieras som den verklighet som vi upplever genom våra kroppar 

och därför går det inte att skilja värld och liv åt. En väsentlig del av 

livsvärldsperspektivet är att människan är en enhet som består av tre delar, en kropp, 

en själ och en ande. Trots dessa olika delar kan de inte separeras från varandra. Alla 

delar krävs för att en människa ska vara hel (Wiklund, 2003). 

 



8 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Incidensen av bröstcancer ökar i Sverige och denna sjukdom innebär en stor 

livsförändring för den drabbade kvinnan. En bröstcancerdiagnos innebär mycket nya 

tankar och känslor som det kan vara svårt att få utlopp för i sjukvården där mycket 

fokus ligger på behandlingen. Det har visats sig att personer med cancer som bloggar 

har haft det lättare bearbeta sin sjukdom då de fått information och kunnat få stöd från 

andra i samma situation. Internet och bloggar blir allt vanligare och används bl. a. för 

att kunna ventilera och dela med sig av sina tankar om sin nya livssituation. När en 

person precis blivit diagnostiserade med bröstcancer är dennes behov av stöd och 

information väldigt stort. Det stöd som ges från vården upplevs inte alltid tillräckligt på 

grund av att sjukvårdskontakten framförallt sker under dagtid, medan kvinnans tankar 

kring sin situation sällan är tidsbundna. Många kvinnor upplever det svårt att fortsätta 

sitt vardagsliv som vanligt och känner sig ofta ensamma i sin sjukdom. Personer med 

cancer genomgår en krisreaktion i samband med fastställandet av diagnosen. Denna 

krisreaktion ter sig på liknande sätt för alla, men längden på faserna i krisreaktionen 

kan variera från person till person. Därför krävs ofta individanpassat stöd och då skulle 

bloggen kunna vara ett alternativ för att få detta stöd. 

4 SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med nydiagnostiserad 

bröstcancer.   
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5 MATERIAL OCH METOD 

5.1 Metod 

Detta är en empirisk studie med kvalitativa data bestående av bloggtexter. Polit och 

Beck (2012) beskriver att en empirisk studie innebär att studien har egeninsamlad data. 

I detta fall består den egeninsamlade datan av innehållet i de valda bloggarna. Denieffe 

och Gooney (2011) skriver att den bästa källan för information om upplevelser av en 

sjukdom är patienterna själva. Därför är en kvalitativ studie den mest lämpliga 

metoden, då det ger patienterna möjlighet att själva beskriva sina upplevelser (a.a.). 

5.2 Urval 

Ett urval enligt nedanstående kriterier har utförts. 

Inklusionskriterier: bloggar skrivna av kvinnor med bröstcancer, bloggarnas 

huvudinnehåll är upplevelsen av att leva med en nydiagnostiserad bröstcancer, bloggat i 

minst tre månader, börjat blogga i samband med sin bröstcancerdiagnos, bloggarna ska 

vara skrivna på svenska. 

Exklusionskriterier: bloggar skrivna av män, bloggar som pågått kortare tid än tre 

månader, bloggar skrivna på andra språk än svenska, bloggar som primärt handlar om 

något annat är personens liv med nydiagnostiserad bröstcancer. 

5.3 Datainsamlingsmetod 

En blogg är som en dagbok på internet, där innehavaren kan skriva om personliga 

händelser, tankar och känslor (Jansson, 2011). Valet att använda bloggtexter som 

insamlad data baserades på att bloggtexter är personliga och beskriver upplevelser 

utifrån blogginnehavarens perspektiv. De valda bloggarna fokuserar på kvinnans egna 

tankar och känslor om att leva med nydiagnostiserad bröstcancer. För att få fram 

bloggar som fokuserar på just detta användes sökmotorn Google© och en sökning med 

sökorden blogg + bröstcancer har utförts. Vid söktillfället var alla valda bloggar bland 

de 50 första träffarna. De valda bloggarna är A-K’s blogg 

(http://bliavmedcancer.blogspot.com/), Anne Mari’s blogg (http://annemarili.blogg.se/), 

Elisabeth’s blogg (http://ebesalit.blogspot.com/) och Ida’s blogg 

(http://idawilson.blogspot.com/).  

http://bliavmedcancer.blogspot.com/
http://annemarili.blogg.se/
http://ebesalit.blogspot.com/
http://idawilson.blogspot.com/
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5.4 Dataanalys 

Inledningsvis lästes bloggarnas första inlägg för att bekräfta att bloggens fokus 

överensstämde med studiens syfte. Därefter valdes de fyra bloggar som bäst passade in 

på denna studies urval och syfte ut. Alla blogginlägg från bloggarnas tre första månader 

lästes förutsättningslöst, men noggrant. Detta material motsvarade 200 A4-sidor. 

Därefter lästes de ännu en gång och då med studiens syfte för ögonen. Efter att ha läst 

bloggtexterna diskuterades innehållet författarna emellan för att gemensamt komma 

fram till vilka upplevelser som var mest framträdande i alla bloggarna. Sju områden 

upprättades efter bloggarnas huvudsakliga innehåll, dessa områden är Ångest, 

nedstämdhet och maktlöshet, Hopp, framtidstro och glädje i vardagen, Frustration, 

Förändring, Ensamhet, Förnekelse och Insikt. 

 

Alla stycken där områdena framträdde utformades till citat, som sedan grupperades och 

bearbetades ytterligare. Att göra detta för hand och på papper är enligt Friberg (2006) 

en bra metod för att få en tydlig översikt över den pågående arbetsprocessen, vilket 

föranledde valet av bearbetningsmetod. Eventuella kommentarer på blogginläggen har 

uteslutits då kommentarerna kommer från andra personer än kvinnorna själva. Då 

studiens syfte bygger på kvinnornas egna upplevelser är interaktionen med 

bloggläsarna inte relevant för denna studie. För att lättare kunna skilja bloggarna från 

varandra har vi namngivit dem efter blogginnehavarens valda namn. 

 

Tabell 1. Tabellen visar hur många citat från varje område det finns i vardera av de fyra 

bloggarna, samt hur många citat det totalt finns inom varje område. 

        Område 

 

Blogg 

Ångest, 

nedstämdhet 

och 

maktlöshet 

Hopp, 

framtidstro 

och glädje i 

vardagen 

Frustration Förändringar Ensamhet Förnekelse Insikt 

A-K’s blogg 53 113 22 63 1 5 8 

Ida’s blogg 25 31 30 22 1 13 9 

Anne Mari’s 

blogg 

31 39 20 19 5 6 21 

Elisabeth’s 

blogg 

10 28 3 10 1 2 3 

Totalt 119 211 75 114 8 26 41 

 

Polit & Beck (2012) beskriver kvalitativ innehållsanalys som den analysform som 

används på narrativ data för att urskilja teman och mönster. Då detta är vad som vill 
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uppnås med analysen av datan kommer just en kvalitativ innehållsanalys att användas. 

Sandelowski (2000) skriver att kvalitativ innehållsanalys är en analysform som används 

på verbal och visuell data och som sammanfattar det informativa innehållet av det 

insamlade materialet. På vilket sätt sammanfattningen görs är inte relevant, så länge det 

görs på det sätt som är bäst anpassat för den insamlade datan och som är tydligt och 

relevant för studiens läsare (Sandelowski, 2000). Graneheim och Lundman (2003) 

beskriver två olika typer av kvalitativ innehållsanalys. Den ena typen är utformad för 

analys av ett intervjubaserat material och den andra typen är utformad för texter 

baserade på observationer. Då den insamlade datan består av bloggtexter är denna 

studies analysmetod endast inspirerad av Graneheim och Lundmans analysmetoder. Ett 

vanligt tankesätt vid kvalitativ analys är att arbeta fram delar av en helhet, för att sedan 

kunna skapa en ny helhet. Avsikten är att se bärande aspekter som är av betydelse för 

syftet och därefter kunna sätta ihop dessa till ett resultat (Friberg, 2006). 

 

Tabell 2. Tabellen visar exempel från analysfasen.  

Blogg Citat Område 

Elisabeth’s blogg. Problemet är ju att jag har svårt att se mig själv som 

frisk i framtiden. Jag mår så jävla dåligt efter 

cellgifterna och ser dessutom så himla sjuk ut att det 

är svårt att se en ende på det här. 

Ångest, 

nedstämdhet och 

maktlöshet. 

Ida’s blogg. Jag ser hur som helst fram emot att komma ut i den 

allra ljusaste av världar när det här är klart. 

Hopp, framtidstro 

och glädje i 

vardagen. 

Ida’s blogg. Klart jag hellre lever med en tutte än dör med två, 

klart att det inte är hela världen, men det strider mot 

estetikens grundregel SYMETRI. Jag hatar det. Jag 

vill inte vara chick på ena sidan och dude på andra. 

Jag vill ha mina bröst… 

Frustration. 

A-K’s blogg. Jag har precis varit på jobbet ett par timmar. När jag 

kom hem var jag helt slut och låg och flämtade som 

en blåsbälg på soffan. Att tänka och koncentrera sig 

är tydligen inte en självklarhet när man har 

cytohjärna. 

Förändringar. 

Anne Mari’s blogg. I såna här situationer är saknaden av en vuxen person 

i familjen att luta sig mot stor. Även om killarna är 

19 och 18 år så vore en partner en klippa just nu. Att 

få krypa in i famnen, få gråta, få tröst, få vara den 

lilla person som jag just nu känner mig som. 

Ensamhet. 

Anne Mari’s blogg. Men fortfarande är jag blockerad, det är inte mig det 

gäller även när jag låg i sängen igår och fick droppet. 

Förnekelse. 

A-K’s blogg. Men för att ta mig igenom måste jag också inse 

jävligheten i sjukdomen och bearbeta alla känslor 

som dyker upp oanmälda. 

Insikt. 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Denna studie innefattade varken patienter eller närstående och därför ansågs etisk 

granskning ej vara nödvändig. Kvinnorna som skriver bloggarna har ej uttryckligen 

givit sitt samtycke till användande av deras blogginlägg till denna studie. Dock har 

blogginläggen lagts ut offentligt på internet och därmed har kvinnorna samtyckt till att 

vem som helst kan läsa och komma åt deras texter. Som blogginnehavare finns 

möjligheten att kunna lösenordskydda sin blogg och genom det välja vem som får 

lösenordet och därmed kan läsa blogginläggen. Alla bloggar som använts i denna studie 

har varit tillgängliga för alla och därmed krävdes inget personligt godkännande från 

blogginnehavarna. De namn som blogginnehavarna själva valt att kalla sig har använts i 

denna studie för att kunna skilja bloggarna åt. Anledningen till valet av att behålla deras 

egna namn istället för att ge dem en siffra eller ett fiktivt namn är för att behålla en del 

av det personliga med bloggen. 

7 RESULTAT 

Analysen resulterade i sju områden som var mer eller mindre genomgående i alla fyra 

bloggar. Tabellen nedan visar de olika områdena och för att kunna skildra kvinnornas 

upplevelser ännu tydligare har vi använt oss av citat från bloggarna som exempel för de 

olika områdena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnors upplevelser 

av att leva med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer 

Ångest, nedstämdhet och 

maktlöshet. 

Hopp, framtidstro och 

glädje i vardagen. 

Förändringar. 

Frustration. 

Ensamhet. 

Förnekelse. 

Insikt. 
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7.1 Ångest, nedstämdhet och maktlöshet 

Genomgående i alla fyra bloggarna finns känslor av ångest, nedstämdhet och 

maktlöshet. Dessa känslor uttrycks på olika sätt, i olika sammanhang och kan uppstå i 

samband med mer vardagliga händelser som blivit svårare på grund av sin 

cancerbehandling. Det kan också handla om mer reflekterande tankar kring framtiden 

och den förändrade livssituationen. Tankar kring liv och död är återkommande i alla 

bloggarna och påverkar kvinnorna i deras vardag.  

 

”Jag har ångest och tänker på mina barn och framtiden och är läskigt rädd 

för att jag inte ska få några bra besked den 14/1. Jag kan inte lämna mina 

barn! Jag vill inte lämna dem och låta dem växa upp utan sin mamma!” – 

A-K’s blogg 

 

”Själva cancern är verkligen en liten skitsak i hela den här cirkusen, och 

ingen jävel kan veta om du ens blir frisk eller återfallsfri efter allt det här 

man ska gå igenom, det är behandlingarna som ger oss prövningen, 

prövningen på hur gärna vi vill leva. Om det kommer tillbaka, hur gärna 

vill man leva då undrar jag…” – Ida’s blogg 

 

”Ångesten är värst. Den river och drar i mig och suger fast sina tentakler i 

mig och säger om och om igen… Tänk om du inte klarar det. Tänk om 

cancern har spridit sig ännu mer…” – A-K’s blogg 

 

Kvinnorna uttrycker också en oro för hur det kommer att kännas i framtiden, när 

behandlingarna är avslutade och de ska återgå till sitt vanliga liv.  

 

”Missförstå mig rätt… Jag ÄR otroligt lättad, men jag vet ju att jag måste 

genom en massa cellgift och strålning… Att få återfall då måste ju bara va 

för hemskt. Jag tror att just risken för att cancern kommer tillbaka är 

någonting som man lär sig leva med. Men det kommer ta lite tid, tror jag.” 

– Elisabeth’s blogg 

 

”Kommer jag att leva på helspänn nu efter att mina behandlingar är över 

och få ångest över varenda röntgen och blodprov? Hur länge kommer jag 

att leva? Kommer cancerhelvetet tillbaka??” – A-K’s blogg 

 

En känsla av nedstämdhet kring ovissheten om sin situation finns också beskrivet av 

kvinnorna. Känslan av maktlöshet och att inte ha någon kontroll är ständigt 

återkommande.  
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”Så nu känns det som jag sitter i en båt, utan segel, utan åror, utan roder, 

jag har inget annat val än att åka med.” – Anne Mari’s blogg    

7.2 Hopp, framtidstro och glädje i vardagen 

Trots sin allvarliga sjukdom och sina svåra behandlingar uttrycker alla kvinnorna någon 

form av hopp i sina bloggar. Det kan handla om såväl hoppet att besegra cancern som 

hoppet av att må bättre efter behandlingarna.  

 

”Idag har jag nog en bra dag! Jag ska greja detta. Cellgifter, operation 

och strålning – alltihopa eller något av det, vad det än blir. 2009 ska bli ett 

bra år – året när jag blir cancerfri! Skallig, enbröstad (eller obröstad) och 

kräkig ska jag besegra eländet!” – A-K’s blogg 

 

”Jag ser hur som helst fram emot att komma ut den allra allra ljusaste av 

världar när det här är klart.” – Ida’s blogg 

 

Alla kvinnorna beskriver att vardagen fortsätter även om de själva har en svår sjukdom. 

Att vara en del av denna vardag ger dem styrka att fortsätta leva sina vanliga liv under 

behandlingens gång. Kvinnorna uttrycker ofta glädje över det de faktiskt har i livet, så 

som familj, närstående och vänner. Några av kvinnorna säger också att cancern har fått 

dem att inse vad som är viktigt i deras liv. Att se det positiva i alla situationer är något 

som kvinnorna har lärt sig under resans gång och ständigt strävar efter. 

 

”Se det positiva med det här. Vet att jag tjatar om att se det positiva, men 

det är ett sätt att peppa mig själv, påminna mig själv om att om jag ändå 

har den här skiten så ska jag fasen se till att ha så roligt jag kan 

undertiden.” – Ida’s blogg 

 

”Jag har varit och fått en ”riktig” BH idag med en ”riktig” protes. En 

sådan som väger lite mer än luften. Och som är mjuk! Jag känner mig 

riktigt fin nu när jag inte längre är jämntjock, utan faktiskt har lite former 

igen!!” – Elisabeth’s blogg 

 

Glädjen av att kunna vara en del av vardagen och att vara en bra mamma/partner trots 

sin sjukdom är något som kvinnorna beskriver i sina bloggar. De beskriver även att 

tänka framåt och att ha planer för framtiden är viktigt. 
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”Vi har en vardag. En vardag där jag emellanåt är den värsta mamman 

som finns. En vardag där jag hjälper till med läxor, läser böcker för mina 

barn och umgås med dem och då och då faktiskt får höra att jag är den 

bästa mamman i världen.” – A-K’s blogg 

 

”P.S. Idag är det exakt 8 månader tills jag fyller 35 år. Jag ska ha ett 

riktigt stort jäkla kalas! Jag ska fylla 35 och vara frisk och SNYGG! Så det 

så! D.S.” – Ida’s blogg 

7.3 Frustration 

Kvinnorna beskriver att de är frustrerade över bland annat sin situation, sin sjukdom 

och biverkningarna från behandlingarna. Frustrationen grundar sig oftast i oförståelse 

kring varför just de har drabbats och känslan av orättvisa i samband med det. Känslan 

av att inte kunna påverka sin situation väcker också en enorm frustration hos kvinnorna.   

 

”Längtar tills det är över med cytostatikan, längtar efter mitt egna hår, att 

inte känna mig trött. Vill komma tillbaka till det vanliga livet. Fast det 

kommer väl aldrig bli som vanligt igen när man gått igenom en 

cancersjukdom.” – Anne Mari’s blogg 

 

”Man ligger i den här vidriga sängen med det där giftet i dropp, som sakta 

men säkert går igenom hela blodbanan under ett par timmar. Man mår 

som en räv en vecka efter det här, det blir bättre och bättre, man ser ljuset 

och DÅ! BANG! SKA MAN DIT IGEN? Det slog mig igår, jag ska dit igen? 

Jag ska frivilligt åka dit, sitta där med alla andra skalliga människor och få 

det där giftet i mig igen? Och igen, och igen och igen… Och alla dessa 

gånger som man mår bättre, och när det är som bäst ska man förstöra det? 

Det är ju helt galet.” – Ida’s blogg   

7.4 Förändringar 

Känslan av att livet förändras – både till det positiva och till det negativa – beskrivs i 

bloggarna. Kvinnornas cancerdiagnos innebär en stor livsomställning och påverkar inte 

bara dem själva utan hela deras omgivning. Även här kan det handla om mindre 

förändringar som att känna sig extra trött på grund av behandlingarna, till allt större och 

mer dramatiska omställningar som att bli sjukskriven och att tappa allt hår.  

 

”Jag klamrar mig fast vid varje litet halmstrå jag hittar på internet. Grönt 

te och choklad ska tydligen minska spridningsrisken, läste jag någonstans. 
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Antagligen rent hokuspokus... Men jag knaprar choklad och sörplar grönt 

te dagarna i ända.  

Jag som hatar te… eller mitt gamla jag hatade te. Det har blivit någonslags 

före och efter. Jaha, se där ja.. Man blir tydligen dum av cancer oxå. Dum 

och lättlurad. Innan jag vet ordet av, så kommer jag vara en sån där som 

köper dyra alternativmediciner och sätter i mig av tabletter av grisknorr 

och väderpipväxt och fan och hans moster… stup i kvarten.” – A-K’s 

blogg. 

 

”Den här upplevelsen jag går igenom just nu, när jag på morgonen sätter 

mig i sängen, kollar på kudden och har miljoner små 

femcentimetershårstrån som en matta på kudden, kanske gör mig till en 

människa som tar dan lite mer som den kommer.” – Ida’s blogg 

7.5 Ensamhet 

I samband med att kvinnorna precis fått sin diagnos beskriver de en känsla av ensamhet 

i sin sjukdom. De upplever att de saknar erfarenheter av att hantera en sådan 

livsförändring som bröstcancer innebär, och att de i början inte hade någon att prata 

med. De kvinnor som inte har en partner utrycker en större känsla av ensamhet då de 

saknar någon att dela sitt lidande med. Anledningen till att kvinnorna känner sig 

ensamma beror enligt dem själva på att de inte har någon att prata med som gått 

igenom samma sak. 

 

”I såna här situationer är saknaden av en vuxen person i familjen att luta 

sig mot stor. Även om killarna är 19 och 18 år så vore en partner en klippa 

just nu. Att få krypa in i famnen, få gråta, få tröst, få vara den lilla person 

som jag just nu känner mig som.” – Anne Mari’s blogg 

 

”Som cancerinvaderad upptäcker jag att jag har ett stort, för att inte säga 

gigantiskt, behov av att prata om cancer med såväl nära vänner som ytligt 

bekanta. Jag tror att jag känner mig ensam i detta.” – A.K’s blogg 

 

”Ensamheten är värst, det är en märklig ensamhet, har ju vänner, familj 

men ändå känner man sig ensam. Det är en annan värld man lever i när 

man har cancer. Det är något som jag inte visste om innan.” – Anne 

Mari’s blogg 

7.6 Förnekelse 

Förnekelse om att det är kvinnorna själva som har bröstcancer förekommer i alla 

bloggarna. De uttrycker det som en overklighetskänsla att just de blivit drabbade, att de 
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upplever det otänkbart att det är de själva som är sjuka. En av kvinnorna uttrycker att 

det känns som att hon och hennes närmsta fått en kollektiv cancer, men att hon råkar 

vara personen som måste genomgå behandlingarna. En annan av kvinnorna skriver att 

om hon ignorerar sjukdomen så känns det som att den kommer att försvinna. 

 

”I bubblan är allt som vanligt. Jag ignorerar helt mitt vänstra bröst och 

tänker på annat när jag duschar och vidrör det. Bröstet och de svullna 

lymfkörtlarna i armhålan känns inte som mina. De är främmande, äckliga 

och invaderade av fienden. ”Syns de inte – finns de inte”.” – A-K’s blogg 

 

”Läkaren kände knölen direkt, sa ”Jag känner knölen, den känns inte som 

en cancerknöl men jag skickar ändå en remiss”. Jag tänkte nog mest att, 

nej, det fattar väl jag också, att det inte är cancer. Jag är 34.” – Ida’s 

blogg 

7.7 Insikt 

Kvinnorna beskriver att de fått en större insikt i samband med sin cancerdiagnos. De 

upplever att de fått en större insikt om vad som är viktigt i livet, hur de reagerar i en 

krissituation och att cancern för alltid har förändrat deras liv. Ju längre tid som gått från 

att kvinnorna fått sin diagnos ju större sjukdomsinsikt får de och slutar förneka att de är 

sjuka. 

 

”Igår tänkte jag på att ”jag vill ta tillbaka mitt liv”. Insåg ganska 

omgående att det kommer jag aldrig att kunna göra. Cancern har delat mitt 

liv i två delar, före och efter. Inser mer och mer att mitt liv aldrig någonsin 

kommer att bli som förut. Det känns sorgligt samtidigt som jag måste se det 

positiva till att jag kanske kan göra förändringar som jag bara tänkt 

tidigare.” – Anne Mari’s blogg 

 

”Jag inser nu, att jag inte kommer att kunna gå igenom den här skiten och 

bara rycka på axlarna. Det är verkligt och jävligt och jag är mitt inne i 

det.” – A-K’s blogg 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studies resultat är beroende av val av metod, urval och analysmetod 

(Graneheim & Lundman, 2003). Data samlades in genom att bloggtexter om kvinnors 

egna upplevelser av att leva med bröstcancer lästes. Att genomföra en noggrann analys 

och att gå igenom materialet flera gånger ökar trovärdigheten i de resultat som 

framkommer (Graneheim & Lundman, 2003). I enighet med vad Graneheim och 

Lundman (2003) skriver, har vi återgivit citat från bloggtexterna som är relevanta för 

denna studies syfte. Även om analysmetoden för denna studie endast är inspirerad av 

Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalysmetod, anser vi att trovärdigheten 

är likvärdig med en klassisk kvalitativ innehållsanalys. 

 

Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet innebär hur väl det går att återskapa resultaten vid ett annat 

tillfälle under likvärdiga förhållanden (Polit & Beck, 2012). För att ett resultat ska vara 

tillförlitligt är det av stor vikt att författarna är trogna det material de använder sig av 

och inte förvränger det för att det ska passa deras eget syfte (Polit och Beck, 2012; 

Holoway & Wheeler, 2002). För att kunna belysa kvinnornas tankar på bästa sätt har vi 

läst igenom allt material och alla resultat, noggrant flera gånger. Då bloggar är ett 

relativt nytt fenomen finns det inte så mycket forskning fokuserad på bloggens 

betydelse inom omvårdnadsvetenskapen. Den forskning vi hittat har varit kvantitativ 

och av den anledningen är det svårt att dra paralleller mellan vårt resultat och den 

tidigare forskningen. 

 

Överförbarhet 

Holoway och Wheeler (2002) skriver att resultaten från en studie kan vara överförbara 

till andra studier, vars syfte eller urval liknar den ursprungliga studiens. Detta medför 

att denna studies resultat skulle kunna överföras på såväl studier som fokuserar på 

upplevelser av att leva med bröstcancer, som studier vars fokus är upplevelser av andra 

cancertyper. Överförbarheten ökar om metod, analys och resultat presenteras tydligt 

samt att lämpliga citat används (Graneheim & Lundman, 2003). Denna tydlighet har vi 
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uppnått genom att på ett konkret sätt presentera vårt material och genom att använda 

citat som styrker resultateten.  

 

Bloggen som metod 

Människan har i alla tider försökt kommunicera med och berätta historier för varandra. 

Detta för att försöka skapa en mening med det som händer runt omkring (Crafoord, 

1994). En blogg kan användas på många olika sätt, dels som informations-/nyhetskälla 

och dels som en plats där individer fritt kan uttrycka sina känslor och tankar samtidigt 

som man kan utbyta erfarenheter med andra i liknande situationer (Miller & Pole, 

2010). Då bloggen är en narrativ text kan den jämföras med intervjuer eller dagböcker 

som enligt Polit och Beck (2012) är den mest lämpliga informationskällan då syftet är 

att beskriva subjektiva upplevelser hos en individ. 

 

Vid metodvalet av datainsamling har vi haft i åtanke att bloggtexter skulle kunna 

uppfattas mindre trovärdiga än exempelvis intervjuer, då en person är mer anonym på 

internet och lättare kan modifiera sanningen i sina texter, hitta på eller överdriva saker. 

Däremot anser vi att bloggtexter skulle kunna vara mer sanningsenliga eftersom det är 

lättare att vara öppen med sina känslor via en blogg som inte kräver direkt interaktion 

med en annan person. Vid en intervju kan samtalet komma att påverkas av vad för svar 

som respondenten tror att intervjuaren söker efter. I en blogg däremot är inläggen 

kravlöst skrivna och det är endast de egna känslorna och tankarna som framträder utan 

att forceras fram av en obekväm situation som en intervju kan innebära.  

 

Vi tror ändå att bloggen kan bli ett nytt redskap för patienter att kunna bearbeta sina 

känslor i samband med sin sjukdom och att de på så sätt ska kunna få en ökad 

livskvalité. Detta föranledde vårt val att använda bloggen som metod för datainsamling.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

nydiagnostiserad bröstcancer. Resultatet av vår studie visar att kvinnor som lever med 

nydiagnostiserad bröstcancer är i ständig rörelse mellan hopp, nedstämdhet, frustration, 

förändring, förnekelse, insikt och ensamhet. Deras livssituation förändras ständigt och 

beror på i vilken fas av behandlingen och bearbetningsprocessen de befinner sig. 
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Genom bloggtexterna förmedlas en känsla av hur kvinnorna upplever sin situation och 

därigenom ger resultatet svar på denna studies syfte. 

 

Ångesten och rädslan 

Att bli diagnostiserad med bröstcancer är en traumatisk upplevelse och kan orsaka ett 

flertal emotionella reaktioner, varav de vanligaste reaktionerna är ångest och depression 

(Drageset, Lindstrøm, Giske, & Underlid, 2010). Kvinnor med bröstcancer upplever 

även rädsla och ovisshet (Doumit, El Saghir, Abu-Saad Huijer, Kelley & Nassar, 

2010). Kvinnorna i denna studie skriver om att de är rädda att dö ifrån sina barn och att 

de känner sorg inför tanken att inte få se sina barn och/eller barnbarn växa upp. Doumit 

et al. (2010) och Drageset et al. (2010) beskriver att rädslan för att behöva separeras 

från sin familj ofta skrämmer kvinnor mer än rädslan för själva döden. Vissa kvinnor i 

deras studie uttryckte också specifikt att de var rädda för att dö ifrån sina barn och att 

inte få se sina barnbarn växa upp. Ovissheten handlar om att inte veta vad som kommer 

att hända i framtiden (a.a.). Drageset et al. (2010) skriver att kvinnor med bröstcancer 

även upplever ovisshet inför den kommande operationen och över att förlora ett bröst. 

En kvinna i denna studie beskriver sina funderingar kring hur hon kommer se på sig 

själv efter operationen, när hon ska gå i bikini på stranden med bara ett bröst. Liksom 

Drageset et al. skriver, visar resultatet från denna studie också på att några av de 

starkaste känslorna som kvinnorna förmedlar är ångest och nedstämdhet. Kvinnorna i 

denna studie uttrycker även känslor av rädsla och ovisshet för framtiden på samma sätt 

som tidigare nämnda studier påvisat att kvinnor med bröstcancer upplever. 

 

Ensamheten är inte störst 

Rosedale (2009) säger att kvinnor med bröstcancer upplever att de är ensamma i hela 

cancerprocessen och att de inte har någon att prata med som verkligen förstår vad de 

känner och går igenom. Detta stämmer inte överens med vad denna studies resultat 

visar då ensamheten var den känsla som kvinnorna uttryckte minst av i sina bloggar. 

Yildirin & Kocabiyik (2010) berättar att personer med cancer som är gifta eller har en 

partner känner sig mindre ensamma jämfört med ensamstående personer med cancer. 

Detta är något som kan urskiljas ur kvinnornas bloggtexter i denna studie, då de två 

kvinnorna som har en partner uttrycker att de får stort stöd från sin partner. En av de två 

ensamstående kvinnorna uttrycker däremot att hon känner sig ensam i sin sjukdom på 

grund av att hon inte har en partner. 
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Att utmana sjukdomen 

Denieffe och Gooney (2011) skriver att kvinnor med bröstcancer upplever sin sjukdom 

som utmanande gentemot att bevara sin självkänsla och för att kunna sätta upp mål i 

framtiden. Författarna skriver vidare att patienter med cancer kan uppleva att 

sjukdomen tar över deras liv och att de förlorar sin identitet då cancern blir det 

huvudsakliga i deras vardag. Under sin ”cancerresa” försöker många kvinnor att förena 

sitt förflutna med sitt nuvarande och kommande liv. De försöker även återupptäcka och 

nydefiniera sig själva för att kunna skapa en ny identitet (a.a.). Resultatet av denna 

studie visar, liksom Denieffe och Gooney beskriver, att kvinnorna genomgår en 

livsomställning i samband med sin cancerdiagnos som förändrar deras syn på tillvaron, 

sig själva och livet som helhet. De försöker förlika sig med tanken att de drabbats av 

cancer, samtidigt som de gör sitt bästa för att anpassa sig till sin nya livssituation. 

 

Att finna glädje 

Ett annat resultat från denna studie var att kvinnorna trots sin sjukdom uttrycker hopp 

inför framtiden och glädje i vardagen. Kvinnor med bröstcancer söker efter en 

betydelse i tillvaron och känner ett starkt behov av att göra någonting meningsfullt med 

sitt liv (Denieffe och Gooney, 2011). Att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt 

gjorde att kvinnorna i denna studie kände sig mindre sjuka och att vara behövd som 

mamma och som partner visade sig vara en stor källa till den styrka de hade. Denieffe 

och Gooney (2011) beskriver att kvinnor med barn kan hitta styrka i moderskapet och 

därigenom orka kämpa sig igenom svårigheter och fortsätta sitt vardagliga liv. 

Författarna skriver även att kvinnor med bröstcancer strävar efter att leva ett så normalt 

liv som möjligt. Detta för att upprätthålla en känsla av självständighet och kontroll 

(a.a.). I denna studies resultat uttrycker kvinnorna glädje över att orka med vardagliga 

sysslor såsom att hjälpa barnen med läxorna, laga mat, tvätta eller ta en promenad och 

därmed få känna sig mer som den person de var innan de fick diagnosen. Tighe, 

Molassiotis, Morris & Richardson (2011) beskriver att en livshotande och omvälvande 

sjukdom, så som bröstcancer, kan ha positiv inverkan på den drabbade. 

Livsomställningen i och med sjukdomen gör att personen måste omvärdera och 

omprioritera vad som är viktigt i livet. Att gå ner i tid på arbetet och att stressa mindre, 

för att istället spendera tid med sin familj är någonting som författarna kunde se i sin 

studie. I denna studie gick det också att se hur kvinnorna funderade över sina val i livet 

och gjorde omprioriteringar. 
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Vi fann det svårt att hitta studier som belyser glädjen i livet trots en cancerdiagnos. 

Detta förbryllar oss då vi anser att behovet av att känna glädje och hopp trots sin 

sjukdom är viktigt, vilket också är något vi sett i resultatet av denna studie. 

 

En förändrad livsvärld 

Precis som Birkler (2007) berättar att en människas livsvärld förändras beroende på vad 

denne gått igenom, beskriver kvinnorna i resultatet från denna studie hur de upplever 

att deras liv förändrats sen de fick beskedet om att de har bröstcancer. Denieffe och 

Gooney (2011) skriver att kvinnor med bröstcancer får en förändrad självbild och att de 

ofta försöker återskapa sitt förflutna jag efter sjukdomen. Samtidigt uttrycker en av 

kvinnorna i denna studie att hon upplever att cancern delat in hennes liv i två delar, före 

och efter cancern. Wiklund (2003) menar att det är viktigt att komma ihåg att 

människan är en odelbar helhet bestående av kropp, själ och ande. Resultatet från denna 

studie visar att även om kvinnorna mår fysiskt bra under sin behandling, kan de ha 

känslomässiga problem som får dem att må dåligt. Detta kan jämföras med Wiklunds 

syn på att människans tre delar är beroende av varandra och innebär att då en del är i 

obalans är resterande delar det också. 

 

Krisen 

Kvinnorna i denna studie går alla igenom en krisreaktion som startar i samband med att 

de fått sin diagnos. Vilken av krisreaktionens olika faser kvinnorna befinner sig i kan 

vara svårt för oss att avgöra då vi endast tar del av det de skriver och inte hur de beter 

sig eller tänker. Det mest troliga är att alla kvinnorna nyligen har kommit ur chockfasen 

och befinner sig i reaktionsfasen. Detta grundas på att vi i kvinnornas blogginlägg kan 

se både förnekelse, ångest, rädsla och ifrågasättande om varför just de blivit drabbade. 

Dessa känslor är karaktäristiska drag för reaktionsfasen (Myklebust Sørensen & Almås, 

2011; Larsson, 1988). I enighet med hur Larsson (1988) beskriver nästa fas i 

krisreaktionen, bearbetningsfasen, kan vi i slutet av de lästa blogginläggen se en 

skillnad i vad kvinnorna skriver. Vi upplever att de fått mer distans till sin sjukdom och 

börjat tänka med positivt och planera för framtiden.  
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8.3 Slutsats 

Att diagnostiseras med bröstcancer är en omvälvande händelse i en kvinnas liv och 

påverkar hennes fysisk och psykiska hälsa. Sjukdomen förändrar även hennes 

inställning till livet och syn på sig själv. Kvinnorna beskriver tydligt hur de inte längre 

känner sig som samma person som innan cancerdiagnosen och hur biverkningarna från 

behandlingarna får dem att känna sig ännu sjukare. Trots detta är hoppet och glädjen 

genomgående i alla bloggarna vilket visar på att det går att ha en positiv inställning till 

livet trots en svår sjukdom. 

8.4 Klinisk betydelse 

Denna studie är av betydelse för andra människors förståelse för kvinnors upplevelse av 

att leva med nydiagnostiserad bröstcancer. Likväl sjukvårdspersonal som studenter kan 

ta del av detta och på så vis få en ökad insikt om hur kvinnor med bröstcancer reagerar 

på att få sin diagnos och behöva anpassa sitt liv efter den. Även på ett samhällsmässigt 

plan kan denna studie ha betydelse då den uppmärksammar denna vanliga sjukdom 

som så många kvinnor drabbas av årligen. 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Idag finns det inte några speciellt utformade redskap för sjukvårdspersonal att använda 

sig av för att kunna hjälpa patienter med cancerdiagnoser att förbättra sin livskvalité 

efter diagnostisering (Mancini et. al., 2010). Detta skulle kunna leda till att patienter 

känner att de inte får det stöd som de behöver (Mycklebust Sørensen & Almås, 2011). 

Därför tror vi att patienter börjar använda en blogg för att kunna uttrycka sina känslor 

på ett kravlöst sätt. Kim och Chung (2007) menar också att bloggande cancerpatienter 

och deras närstående kan uppleva en bättre förståelse för sin sjukdom och sitt tillstånd 

genom att dela med sig av erfarenheter genom sina bloggar. 

 

Det skulle vara intressant om mer forskning gjordes om på vilken effekt 

blogganvändningen har på patienter med en svår sjukdom och om det kan hjälpa dem i 

sin bearbetningsprocess. Det vi också uppmärksammat under denna studies gång är att 

det finns ett fåtal studier som belyser vikten av glädje trots en cancerdiagnos. Detta 

tycker vi att det behövs ytterligare forskning om, då vi upplevt att glädjen är vad som 

fått kvinnorna i denna studie att kämpa vidare i kampen mot cancern.  
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