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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Cancer är idag en av de vanligaste sjukdomarna i svenska samhället och klassas 

som en folksjukdom. Hälften av de personer som får en cancerdiagnos, får obotlig cancer. Att 

dela med sig av upplevelser via bloggar kan hjälpa individer med obotlig cancer att hantera 

sin sjukdom. Sjukdomsbloggar kan även ha betydelse för omvårdnaden av patienter gällande 

förståelse och bemötande från sjukvården. Syfte: Att utifrån bloggar, beskriva individers 

upplevelser av att ha obotlig cancer samt beskriva vilken betydelse bloggen har för 

individerna. Metod: En empirisk kvalitativ studie med beskrivande design. Datainsamlingen 

har skett via Google och sex bloggar har inkluderats i studien. Data har analyserats genom 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Huvudresultat: När informanterna fick diagnosen så 

uppstod mycket känslor som de var tvungna att hantera. Bloggskrivandet blev ett stort stöd 

och ett sätt att hantera sjukdomen. De beskrev även att det uppstod mycket känslor i samband 

med besked under sjukdomstiden. Studien visade att obotlig cancer påverkade informanterna 

både fysiskt och psykiskt. Existentiella upplevelser beskrevs också. Sjukdomen visade sig ha 

haft både positiv och negativ påverkan på informanternas liv. Informanterna beskrev vidare 

stödet som de fick från sina anhöriga och hur sjukdomen hade påverkat deras relation. De 

beskrev även hur det sociala livet förändrades efter diagnosen samt hur de upplevde vårdens 

bemötande. Slutsats: Individer med obotlig cancer påverkas både negativt och positivt av 

sjukdomen, ur ett fysiskt, psykiskt och existentiellt perspektiv. Relationer till anhöriga samt 

individernas bloggar har visat sig ha stor betydelse under sjukdomstiden. Det är av stor vikt 

att sjuksköterskan beaktar en helhetssyn av individen i omvårdnaden, för att denne ska få 

uppleva livskvalité och välbefinnande till livets slut. 
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ABSTRACT 

Background: Cancer is currently one of the most common diseases in Swedish society and is 

classified as a national disease. Half of the amount of people who receive a cancer diagnosis, 

receive incurable cancer. To share experiences through blogs can help individuals with 

incurable cancer to manage their disease. Illness blogs can also be of importance for the 

nursing care of patients regarding the understanding and treatment from health care Aim: 

Based on blogs, describe individual experiences of having incurable cancer and describe the 

importance that the blog has for the individuals. Method: An empirical qualitative study with 

descriptive design. Data has been collected through Google, and six blogs were included in 

the study. Data was analyzed by qualitative manifest content analysis. Main Results: When 

the informants were diagnosed, a lot of feelings occurred that they had to deal with. 

Blogwriting became a great support and a way to manage the disease. They also described 

that a lot of emotions occurred associated with receiving information about their disease 

during their illness. The study revealed that incurable cancer affected the informants both 

physically and mentally. Existential experiences were also described. The disease appeared to 

have had both positive and negative effect on the informants' lives. The informants further 

described the support they received from their relatives and how the disease had affected their 

relationship. They also described how the social life changed after being diagnosed, and how 

they experienced health care treatment. Conclusion: Individuals with incurable cancer are 

being affected both negatively and positively by the disease, from a physical, mental and 

existential perspective. Relationships with relatives and the individuals' blogs have proven to 

be of great importance during their illness. It is very important that the nurse pays attention to 

an holistic view of the individual in his or her care, to make it possible for the individual to 

experience quality of life and well-being at the end of life. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Cancer 

Cancer är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för ett stort antal sjukdomar (Cancerfonden, 

2013; Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Vilken cancersjukdom som utvecklas beror på 

var i kroppen den växer. En tumör uppstår från onormal celldelning där den normala 

celldelningen rubbats och cellen börjar dela sig ohämmat. Tumörer kan sedan metastasera och 

sprida sig till andra organ i kroppen (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011; Cancerfonden, 

2013; Ericson & Ericson, 2012). I många fall är det oklart varför individer drabbas av cancer 

(Pellmer et al., 2012), men det finns några riskfaktorer för att drabbas och dessa är relaterade 

till ärftlighet, livsstil och faktorer som radioaktiv strålning, virus och miljöföroreningar 

(Cancerfonden, 2013; Ericson & Ericson, 2012; Pellmer et al., 2012). Det finns allmänna 

symtom som ger misstanke om att en cancersjukdom har utvecklats och det är bland annat: 

Knölar på kroppen, svårtläkta sår, onormala blödningar, problematik med urinering eller 

avföring, nya eller förändrade födelsemärken, långvarig feber samt försämrad aptit och 

viktnedgång (Cancerfonden, 2013). I många fall går cancer att bota men om inte så kan 

sjukdomen bromsas för att förlänga patientens levnadstid. Behandlingen kan alltså ha ett 

kurativt mål (att bota) eller ett palliativt mål (Almås et al., 2011; Ericson & Ericson, 2012). 

Palliativ vård innebär lindrande vård som ska förbättra livskvalitén för patienter med 

livshotande sjukdom. Den palliativa vården innebär även att ta hänsyn till närstående (World 

Health Organization [WHO], 2014). Olika behandlingar som används, i kombination eller var 

för sig, är bland annat kirurgi, cytostatika, strålning och monoklonala antikroppar (Almås et 

al., 2011; Ericson & Ericson, 2012). Cancer klassas som en folksjukdom och var tredje svensk 

människa drabbas någon gång i livet. Prognosen för cancerdrabbade har förbättrats betydligt 

men fortfarande så är vart femte dödsfall i Sverige orsakat av cancer (Pellmer et al., 2012). 

Hälften av de personer som får en cancerdiagnos, får obotlig cancer (Cancerfonden, 2013).  

1.2 Individens perspektiv 

Enligt Maher och De Vries (2011) tyder fynd på att individer som har obotlig cancer upplever 

ett ständigt skiftande perspektiv mellan sjukdom och välbefinnande. I en studie av Rydahl-

Hansen (2005) framkommer det att diagnosen kan ge upphov till många känslor. Maher och 

De Vries (2011) beskriver vidare att en cancerdiagnos som klassas som obotlig påverkar såväl 

vardagsliv som tankar och planer inför framtiden. En del cancerpatienter upplever dock att 

sjukdomen har förändrat livet på ett positivt sätt, vilket nämns i några studier (Maher & De 
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Vries, 2011; Wise & Marchand, 2013). Stöd från anhöriga och från sjukvården beskrivs som 

viktigt för individerna under sjukdomsprocessen, i en studie av Thomsen, Rydahl-Hansen och 

Wagner (2010).  

1.2.1 Lidande 

Att ha obotlig cancer ger upphov till både psykiskt och fysiskt lidande. Det fysiska lidandet 

handlar ofta om smärtor (Alifrangis et al., 2012; Maher & De Vries, 2011) medan det 

psykiska lidandet kan te sig i form av depression, ångest och social isolering (Maher & De 

Vries, 2011). Lidandets påverkan på livet är individuellt och det påverkar inte bara de 

kroppsliga funktionerna hos människan, utan även det själsliga och det andliga (Wiklund, 

2009).  I en studie av Boston, Bruce och Schreiber (2011) så har det framkommit att 

existentiellt lidande och ångest är något av de mest handikappande tillstånden hos döende 

patienter. Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009) menar att lidande kan ses som något som 

tillhör det mänskliga livet och det kan drabba alla människor. Livslidande är något som är 

kopplat till livet och den kommande döden medan sjukdomslidande är kopplat till en ovisshet 

i sjukdomsprocessen (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). 

1.2.2 Hanteringsstrategier  

Även svårt sjuka människor har förmåga att hitta vägar att hantera sin livssituation, även fast 

möjligheterna och tiden är begränsad (Strang, 2012). Hopp och andlighet är något som 

framkommer i flera studier, som hanteringsstrategier för patienter som drabbats av obotlig 

cancer. Hopp och andlighet ger möjlighet till att upprätthålla hälsa även hos en svårt sjuk 

person och det ger möjlighet till en positivare inställning (Maher & De Vries, 2011; Thomsen 

et al., 2010; van Laarhoven, Schilderman, Verhagen, Vissers & Prins, 2011). I en studie av 

Horne, Seymour och Payne (2012) framkommer det att cancerpatienter behöver försöka 

bevara normalitet i vardagen och inte låta cancern ta för stort utrymme. Alifrangis et al. 

(2012) beskriver dock att anpassning till sjukdom också är viktigt för att kunna hantera 

sjukdomen. Thomsen et al. (2010) beskriver vidare andra möjliga hanteringsstrategier som är 

användbara för cancerpatienter, bland annat att skapa mening och att acceptera situationen.  

Thomsen et al. (2010) nämner även att dagboksskrivande är en hanteringsstrategi. En blogg är 

en personlig dagbok som skrivs på internet (Svenska akademins ordlista, 2011). Definitionen 

av en sjukdomsblogg är att den ger uttryck för sjukdomsberättelser online. Det är ett forum 

som möjliggör en kommunikation mellan den som bloggar och utomstående personer. Att 

dela med sig av sina upplevelser via bloggar kan hjälpa de drabbade att hantera sin sjukdom 
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(Heilferty, 2009). Berättelserna som skrivs i bloggar kan tolkas som mer naturliga och 

sanningsenliga gentemot det som patienten berättar i det traditionella fysiska mötet med 

sjukvården (Heilferty, 2009; Keim-Malpass & Steeves, 2012). Om forskningen utvecklas 

inom detta område kommer det leda till en ökad kunskap hos vårdgivare gällande patienters 

upplevelser av sjukdom (Heilferty, 2009). 

1.3 Anhörigas perspektiv 

I en studie av Mossin och Landmark (2011) beskriver anhöriga att det är en känslomässig 

påfrestning att se personen de älskar, lida på grund av sjukdomen. Anhöriga upplever dock, 

trots alla svåra känslor, att det är otroligt viktigt för både dem själva och för den drabbade, att 

de får vara tillsammans under hela sjukdomsprocessen. Anhöriga kan också uppleva att de 

blir bortglömda av sjukvårdspersonal på grund av att personalen har det stressigt (Mossin & 

Landmark, 2011). 

1.4 Sjuksköterskans perspektiv och roll i omvårdnaden 

I en studie av Leung et al. (2012) har det framkommit att sjuksköterskor kan känna osäkerhet 

över hur de ska reagera och bemöta patienter med obotlig cancer. Sjuksköterskorna upplever 

att patienter ibland inte öppet uttrycker sina känslor om sin kommande död och de tycker att 

det kan vara svårt att uppmuntra patienter att ständigt kämpa och inte ge upp kampen mot 

sjukdomen. En del sjuksköterskor upplever oro över hur de ska bemöta och hjälpa patienter 

som börjar närma sig döden, samtidigt som de ska hjälpa dem att försöka kämpa vidare mot 

cancern (Leung et al., 2012).  

Att ge människor vård är sjuksköterskans grundläggande ansvar enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor. Det finns fyra grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskor ska följa: 

Att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (Socialstyrelsen, 

2005). Vård i livets slut definierar Socialstyrelsen som vård där vårdgivare ska lindra lidande 

och främja livskvalité för patienter som drabbats av någon form av obotlig sjukdom eller 

skada. Vården innebär även att psykiska, fysiska och existentiella behov ska beaktas av 

sjuksköterskan och patienterna ska få hjälp att uppleva bästa möjliga välbefinnande till livets 

slut (Socialstyrelsen, 2013).  
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1.5 Omvårdnadsteoretisk bakgrund 

Kari Martinsen är en sjuksköterska och filosof som föddes år 1943 i Oslo. Martinsen har 

utvecklat en omvårdnadsteori där hon bland annat beskriver sin definition av begreppet hälsa. 

Enligt Martinsen behöver inte god hälsa vara synonymt med att vara kroppsligt frisk och hon 

menar även att omvårdnaden inte alltid kan sträva efter att bota. Det innebär att hjälpa 

människor utifrån det läge de befinner sig i och ge dem möjlighet att leva det bästa liv de kan 

utifrån deras situation. Denna teori kan därför tillämpas på obotligt sjuka patienter. Relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan är något som Martinsen även beskriver i sin teori och 

hon menar att den är nödvändig i omvårdnadsarbetet (Alvsvåg, 2010).  
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1.6 Problemformulering 

Cancer är idag en av de vanligaste sjukdomarna i svenska samhället och klassas som en 

folksjukdom (Pellmer et al., 2012). Tidigare forskning visar att obotlig cancer har både positiv 

och negativ påverkan på individens liv (Alifrangis et al., 2012; Maher & De Vries, 2011; 

Rydahl-Hansen, 2005; Wise & Marchand, 2013). Det har framkommit i en studie av Thomsen 

et al. (2010) att cancerpatienter ibland upplever att omvårdnadspersonalen brister i sitt 

bemötande. I en studie av Leung et al. (2012) har det samtidigt visats att sjuksköterskor ibland 

upplever att det kan vara svårt att bemöta patienter med obotlig cancer. Författarna till 

föreliggande studie har funnit att det finns lite forskat om blogganalyser och dess betydelse 

för omvårdnadsutvecklingen. Några funna studier har dock visat att sjukdomsbloggar kan ha 

betydelse för omvårdnaden av patienter gällande förståelse och bemötande från sjukvården 

(Heilferty, 2009; Keim-Malpass & Steeves, 2012). I enlighet med Heilferty (2009) kan 

föreliggande studie ge sjuksköterskor en djupare förståelse för individers upplevelser av att ha 

obotlig cancer och därigenom utveckla och fördjupa sjuksköterskans kunskap och erfarenhet 

avseende omvårdnaden av dessa patienter.  

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att, utifrån bloggar, beskriva individers upplevelser av att ha obotlig 

cancer samt beskriva vilken betydelse bloggen har för individerna. 
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2. METOD 

2.1 Design 

En empirisk kvalitativ studie med beskrivande design har genomförts (Polit & Beck, 2012). 

Enligt Polit och Beck (2012) så används beskrivande forskning när syftet är att ge en bild av 

människors tillvaro, exempel när fokus ligger i människors upplevelser av ett fenomen. 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Bloggar till studien valdes ut genom ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012). Polit och 

Beck (2012) menar att genom ett ändamålsenligt urval väljer forskare informanter till sin 

studie som anses vara särskilt kunniga inom undersökningsområdet. Med informanter menar 

Polit och Beck (2012) personer som ger information till forskaren om fenomenet som ska 

studeras. Författarna till föreliggande studie har valt att fortsättningsvis benämna och 

jämställa individerna som skriver bloggarna för informanter. Inklusionskriterier för studien 

var följande: Bloggar skrivna av vuxna individer (18-65 år) med obotlig cancer, bloggar 

skrivna på svenska, bloggar som svarade mot studiens syfte samt bloggar utan 

lösenordsskydd. Både män och kvinnor inkluderades. Exklusionskriterierna för studien var 

följande: Individer med botlig cancer, bloggar skrivna på ett annat språk än svenska, bloggar 

med lösenordsskydd, bloggar som inte svarade mot studiens syfte samt bloggar där anhöriga 

har skrivit om sina upplevelser. Undersökningsgruppen (informanterna) bestod av individer 

som bloggar och som har bloggat om sina upplevelser av att ha obotlig cancer. De 

informanter som hade barn, hade alla barn som var yngre än 18 år. Två informanter hade 

cancer i buken, en i lever och bukspottkörtel, en hade bröstcancer och en hade en hjärntumör. 

I en blogg framgick det inte vilken sorts cancer informanten hade. Ytterligare information om 

informanterna finns redovisade i tabell 1. Sex bloggar har använts i examensarbetet och inga 

bortfall har förekommit. 

Tabell 1. Information om informanterna 

Undersökningsgrupp 

Antal män 3 

Antal kvinnor 3 

Antal avlidna 4 

Antal med barn 4 

Åldersspann 24 - 46 år 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling innebär insamling av uppgifter som forskare gör för att svara på 

forskningsfrågan (Polit & Beck, 2012). Data insamlades från bloggar via Cancerfondens 

hemsida samt sökmotorn Google, som enligt Salzmann-Erikson och Eriksson (2012) är en 

lämplig sökmotor för att hitta bloggar. Författarna till föreliggande studie samlade till en 

början in material som skrivits ett år tillbaka från det senaste inlägget som informanterna 

själva har skrivit. Efter att ha samlat in material från fyra bloggar insåg författarna till studien 

att det blev för mycket material att bearbeta och därefter begränsades tidsspannet till sex 

månader gällande fem bloggar. Från en blogg samlades det endast in material från tre 

månader på grund av att informanten skrev långa inlägg nästan varje dag. Material från tre 

månader från den bloggen utgjorde lika stor mängd som sex månader från resterande bloggar. 

Alla inlägg inom dessa tidsramar lästes och de som svarade mot studiens syfte inkluderades. 

Detta material utgjorde ca 100 A4-sidor text. Författarna till studien uppskattade att denna 

mängd data var rimlig att bearbeta och tillräcklig för att kunna utgöra ett resultat. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Sökningen gjordes 2013-11-12 via sökmotorn Google. Sökorden var: Blogg om obotlig 

cancer. Denna sökning resulterade i 24 700 träffar. I träffarna fanns en länk till Cancerfondens 

hemsida och bloggar som de följer. Författarna till föreliggande studie undersökte om någon 

utav dessa bloggar var relevanta för studien och valde därefter ut två bloggar som stämde 

överrens med studiens inklusionskriterier. Resterande bloggar valdes ut från sökmotorn 

Google i samma sökning. De fyra första bloggarna som svarade mot studiens 

inklusionskriterier valdes ut. Författarna till studien granskade enskilt tre bloggar var för att 

spara tid. De inlägg som svarade mot studiens syfte kopierades till ett dokument, ett dokument 

för varje blogg. Allt material i dokumenten lästes sedan återigen igenom och material som 

inte svarade mot studiens syfte togs bort. Detta gjordes också var för sig av författarna till 

studien för att spara tid, men om författarna blev osäkra på om materialet svarade mot syftet, 

så diskuterades det gemensamt innan borttagandet. I detta skede omfattade materialet 67 A4-

sidor text. I nästa steg lästes allt insamlat material ett flertal gånger och detta gjordes av båda 

författarna tillsammans. Efter det kopierades meningar som svarade mot syftet in i en tabell. 

En etisk ansökan skickades till det etiska rådet på högskolan i Gävle innan examensarbetet 

påbörjades. All data har sparats på två USB-minnen och förvarats så att inga andra än 

författarna till studien haft tillgång till materialet. Datorerna där data bearbetats har haft 

lösenordsskydd så att bara författarna till studien har kunnat komma åt den. All data kommer 
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att raderas när examensarbetet är godkänt och upplagt på DiVA (digitala vetenskapliga 

arkivet).  

2.5 Dataanalys 

Data har analyserats genom kvalitativ manifest innehållsanalys, i enlighet med Graneheim 

och Lundman (2004). Först lästes texten igenom i sin helhet flera gånger och därefter 

urskiljdes meningsenheter som svarade mot studiens syfte. Sedan behandlades dessa 

meningsenheter genom kondensering, vilket innebar att onödiga ord plockades bort medan 

kärnan i meningsenheten blev kvar. I nästa steg fick de kondenserade meningsenheterna en 

kod som kortfattat beskrev dess innehåll. Efter det så sorterades koderna utifrån likheter och 

skillnader in i subkategorier, för att märka de centrala delarna i det insamlade materialet. 

Därefter sorterades subkategorier in i olika kategorier som utgjorde kärnan i resultatet. De 

subkategorier som hade något gemensamt placerades i en kategori. I en manifest 

innehållsanalys bearbetas data i flera steg och de identifierade kategorierna svarar på frågan 

"vad" (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysprocessen har författarna till föreliggande studie gjort tillsammans och samtliga steg i 

analysen är diskuterade med handledaren. Analysen gjordes i separata dokument, ett 

dokument för varje blogg, tills subkategorierna framträdde. Därefter kopierades alla tabeller 

in i ett gemensamt dokument och sorterades efter subkategori för att sedan identifiera 

kategorier. Slutligen sammanställdes resultatet strukturerat enligt de kategorier och 

subkategorier som framkommit i analysen. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har erhållit ett rådgivande yttrande från forskningsetiska rådet vid Högskolan i 

Gävle. 

Enligt CODEX (2013) ska informanter i vetenskapliga studier ges största möjliga 

konfidentialitet, vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär att informanterna skyddas så att 

ingen identifierande information avslöjas. Resultatet i föreliggande studie har presenterats så 

att ingen enskild individ kan identifieras. Fakta som har möjliggjort identifiering av en 

specifik informant, till exempel namn på personer och platser, har plockats bort för att skydda 

dennes identitet.  
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Heilferty (2010) menar att etiska dilemman är oundvikliga när det kommer till 

internetforskning. När en person bloggar på internet så väljer denne om materialet ska vara 

öppet för alla eller om det endast ska vara tillgängligt för vissa. I det andra fallet så kan ett 

lösenord upprättas på bloggen för att skydda dess innehåll. Alla bloggar som ingick i studien 

var utan lösenordsskydd. Skärsäter och Ali (2012) menar att vid kommunikation som sker 

offentligt bör informanterna vara väl införstådda i att forumet är öppet för alla och att vem 

som helst kan ta del av deras material. Det är då etiskt försvarbart för forskaren att inte erhålla 

informerat samtycke från informanterna (Skärsäter & Ali, 2012). Vidare menar både 

Salzmann-Erikson och Eriksson (2012) och Heilferty (2010) att det är av vikt att bloggen är 

utan lösenordsskydd om samtycke ej erhålls från informanten. Författarna till föreliggande 

studie menar att eftersom informanterna själva publicerat materialet på internet, som är öppet 

för allmänheten, så bör de vara medvetna om att materialet kan komma att läsas och användas 

i olika syften. I denna studie var inhämtande av ett informerat samtycke inte heller möjligt, då 

flera av informanterna är avlidna. 

Att använda material från en blogg där informanten avlidit är en etisk aspekt som är 

nödvändig att beakta och diskutera. Om bloggen finns kvar efter dennes död vet läsaren inte 

vad individens önskan kring bloggen var, att den skulle finnas kvar eller tas bort? Författarna 

till föreliggande studie menar att informanterna har skrivit om sina upplevelser av sjukdom 

under relativt lång tid. Om de hade önskat att bloggen skulle tas bort efter deras död, så hade 

de kanske sett till att anhöriga eller de själva ordnade ett borttagande av bloggen. Om bloggen 

fortfarande finns kvar så menar författarna till studien att informanten förmodligen vill att 

bloggen ska ”leva” vidare. Författarna till studien anser att detta styrks i och med att anhöriga 

i flera fall har skrivit ett eller flera inlägg i bloggen efter informantens död och det kan tolkas 

som att informanten vill att bloggen ska finnas kvar. Författarna till studien upplever vidare 

att informanterna vill dela med sig av någonting, en önskan att deras upplevelser ska kunna 

påverka och förändra för andra drabbade av obotlig cancer.  

Författarna till föreliggande studie har behandlat allt material med respekt för informanterna, 

genom att egna värderingar och tolkningar av materialet inte gjorts och genom att resultatet 

presenterats på en beskrivande nivå. Allt material kommer att förstöras när examensarbetet är 

godkänt och utlagt på DiVA. 
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3. RESULTAT 

Resultatet från blogganalysen, där individer beskriver sina upplevelser av att ha obotlig cancer 

samt vilken betydelse bloggen har, ledde fram till fyra kategorier: Upplevelser vid diagnos 

och besked under sjukdomstiden, Upplevelser av fysisk och psykisk påverkan, Existentiella 

upplevelser samt Upplevelser kring relationer och professionellt stöd. Kategorierna redovisas 

i löpande text utifrån de subkategorier som framkommit. Kategorier och subkategorier som 

har identifierats i dataanalysen presenteras även nedan i figur 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier med tillhörande subkategorier. 
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3.1 Upplevelser vid diagnos och besked under sjukdomstiden 

Denna kategori består av två olika subkategorier. Dessa subkategorier benämns som Känslor 

och hanteringsstrategier vid diagnos samt Besked under sjukdomstiden. I dessa subkategorier 

beskrev informanterna hur de hanterade de känslor som uppstod i samband med diagnos. De 

beskrev även känslor som kunde uppstå i samband med olika besked under sjukdomstiden. 

3.1.1 Känslor och hanteringsstrategier vid diagnos  

Att få diagnosen obotlig cancer gav upphov till mycket känslor, beskrev informanterna. 

Informanterna beskrev att en overklighetskänsla skapades, att vara den som drabbats och de 

kunde känna att de hade gjort något fel, att sjukdomen var ett straff.  Diagnosen kom som en 

chock och dagen de fick diagnosen var förknippad med sorg, ångest, oro, panik och skräck, 

samt tron om att livet snart skulle ta slut. Till en början uppstod en känslostorm av ilska, hat, 

rädsla, skam och stress men även en stark vilja och kärlek. Från dag ett så bar informanterna 

med sig att cancern inte skulle få ta över livet. De beskrev hur de byggde om sitt inre 

känsloliv efter diagnosen och hur de bestämde sig för att inte låta alla negativa känslor ta 

över. De ville inte visa sig svaga inför sjukdomen, så de försökte isolera känslor som oro, sorg 

och rädsla. De ville inte unna sjukdomen dessa känslor utan lade mer fokus på ett starkt hat 

mot sjukdomen. Hatet ägnades endast åt själva sjukdomen och fokus lades på viljan, 

kämparglöden och kärleken till nära och kära. Informanterna beskrev vidare att de efter 

beskedet om diagnosen försökte anpassa sig efter situationen och ta en dag i taget, men att 

ställa om sig till en normal vardag efter denna livsomställning upplevdes som svårt och 

skrämmande. När de tänkte tillbaka på dagen då de fick beskedet om cancern så var det med 

ledsamhet. De upplevde att det fanns en posttraumatisk stress i kroppen efter den dagen och 

när samma datum närmade sig igen så dök flera jobbiga känslor upp på nytt. Att ta djupa 

andetag var ett sätt att hantera alla svåra känslor, beskrev informanterna. Informanterna 

beskrev också vad bloggen hade fått för funktion och betydelse. Bloggen fungerade som en 

dagbok under tiden som sjuk. Den gav utrymme för ventilering av det som hände runt 

omkring dem och deras tankar. De orkade inte hålla alla känslor inom sig, så de behövde få 

skriva av sig för att orka leva. Informanterna upplevde ett stort stöd från alla läsare. De kände 

tacksamhet för bloggläsarnas värmande och uppmuntrande kommentarer och de kände glädje 

över att människor brydde sig.  
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3.1.2 Besked under sjukdomstiden  

Att vänta på, samt få besked under sjukdomstiden gav också upphov till många känslor 

beskrev informanterna. Dessa känslor pendlade upp och ner i och med varierande besked och 

väntan på dessa. Besked om sjukdomens förlopp och resultat av behandling beskrevs som 

besked om liv och död. Informanterna förväntade sig ibland det värsta och i och med det så 

kunde väntan på provsvar, röntgensvar och andra besked upplevas som otroligt nervöst, 

stressande och ångestfyllt. Men även spänning och hopp om positiva resultat var känslor som 

uppstod. De beskrev också att de försökte lägga energin på att leva och inte haka upp sig på 

kommande besked. Att få positiva svar efter prover, röntgen och behandling kunde kännas 

fantastiskt och vara oerhört glädjande, det kunde få informanterna att känna både lättnad och 

lugn. Om det istället kom negativa besked så kunde det upplevas som tröttsamt, ledsamt och 

fruktansvärt jobbigt. Att få berättat för sig att läkarna gjort allt de kunnat och att hopp var det 

enda som återstod kändes väldigt omtumlande, beskrev informanterna. 

3.2 Upplevelser av fysisk och psykisk påverkan  

Denna kategori består av fyra olika subkategorier. Dessa subkategorier namnges som Fysisk 

och psykisk smärta, Trött och orkeslös, Fysisk och psykisk påverkan från undersökningar och 

behandlingar samt Försämring och komplikationer. Informanterna beskrev i dessa 

subkategorier vilka fysiska och psykiska lidanden som kan uppstå på grund av sjukdom och 

behandling. 

3.2.1 Fysisk och psykisk smärta 

Informanterna beskrev smärtan som uppkom i samband med cancersjukdomen som fruktansvärd 

och handikappande. För anhöriga pågick livet som vanligt men smärtan fick informanternas 

tillvaro att stanna upp. Smärta hade fått en ny innebörd för informanterna sedan de blev sjuka, då 

den var så mycket svårare än någon tidigare smärta de känt. Allt upplevdes göra ont och det 

gjorde ont i varje liten kroppsdel. Informanterna beskrev att trots mycket smärtlindrande 

läkemedel var det svårt att bli helt smärtfri, ofta hade läkemedlen en kortsiktig effekt och när en 

smärta försvann så uppkom en ny. Smärtlindrande läkemedel kunde även ge bieffekter som 

krävde ytterligare medicinering. Informanterna beskrev också att de ofta blev sängliggande på 

grund av smärtan, vilket upplevdes som oerhört jobbigt och tråkigt. Smärtan gav även upphov 

till känslor som obehag och rädsla och ibland funderade informanterna om de var nära ”slutet”. 

Smärtan påverkade måendet negativt eftersom informanterna blev trötta, orkeslösa och 

lättirriterade. De upplevde mindre glädje, mindre lust att göra saker och att de blev sämre 
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föräldrar när de hade ont. De hoppades att de skulle hitta en fungerande medicinering för smärtan 

och att smärtan någon gång skulle försvinna. Ibland upplevde de att det var en ren viljestyrka 

som fick dem att ta sig igenom alla svåra smärtor. Informanterna beskrev att de trots all smärta 

kunde känna livsglädje. De kunde dock fråga sig själva hur de kunde vara lyckliga när de hade så 

fruktansvärt ont. Informanterna beskrev vidare att även psykisk smärta var ett stort problem. När 

den fysiska smärtan förhindrade dem att utföra deras intressen så beskrev de att det gjorde 

psykiskt ont. Detsamma när det smärtade från tumörer, då blev den psykiska påfrestningen stor. 

Livsomställningen som cancersjukdomen medförde var smärtsam, att saker och ting inte blev 

som de planerat och att framtidsdrömmar inte kommer kunna uppfyllas. Det upplevdes också 

smärtsamt att inte kunna bära sitt barn längre. Informanterna tyckte det var svårt att kontrollera 

alla känslor som smärtorna gav upphov till. 

3.2.2 Trött och orkeslös  

Informanterna beskrev att trötthet och orkeslöshet var något som ofta förekom i deras 

sjukdomstillstånd och det kunde ta sig uttryck både psykiskt och fysiskt. De upplevde att 

orkeslösheten och tröttheten satte stopp för mycket de ville göra i livet, exempelvis att 

upprätthålla ett socialt liv. De orkade inte umgås med familj och vänner i samma omfattning 

som tidigare och de upplevde att desto mer tid de gav till sömn desto mer tid förlorade de med 

sina nära och kära. Informanterna beskrev även att tröttheten och orkeslösheten gav upphov 

till känslor såsom hat, ilska och frustration över all tid som de förlorade. Genom att det inte 

fanns ork till mycket utöver sömn så försökte de lägga energin på “rätt saker”. Den fysiska 

förmågan blev sämre på grund av tröttheten, vilket informanterna upplevde som jobbigt och 

de beskrev att det endast var korta stunder som orken infann sig. De beskrev att minimal 

ansträngning kunde göra dem otroligt trötta och det tog tid att komma igång. Tröttheten sågs 

ibland som deras värsta fiende och den kunde skada kroppen fysiskt genom att den bildade en 

ond cirkel. Till exempel så påverkade tröttheten hungerkänslorna negativt vilket ledde till 

viktnedgång och det i sig påverkade energin negativt. Tröttheten bidrog även till att de sov en 

väldigt djup sömn och detta beskrevs som en känsla av att vara nedsövd. 

3.2.3 Fysisk och psykisk påverkan från undersökningar och behandlingar 

Informanterna upplevde att undersökningar och behandlingar som de genomgick för 

cancersjukdomen gjorde påminnelsen om den större. De beskrev att de efter undersökningar 

kunde känna sig utmattade och de kunde få värk och spända muskler. En känsla av obehag 

kunde även uppstå när de fick se tumörer med egna ögon på röntgenbilder. Behandlingarna 

upplevdes som jobbiga och energikrävande, men det kunde även upplevas jobbigt att i vissa 



14 
 

fall inte kunna fullfölja en behandling på grund av att kroppen inte orkade med. 

Läkemedelsbehandling kunde även ge upphov till biverkningar, vilket informanterna tyckte 

var påfrestande. De beskrev rädsla för att bli ”borta i huvudet”. De beskrev även obehag över 

hur snabbt biverkningar uppstod, till exempel att håret ramlade av väldigt snabbt efter 

påbörjad cellgiftsbehandling. Informanterna beskrev vidare att de inte ville ta sina läkemedel 

för att inte bli beroende av dem. De upplevde även att de var tvungna att ta väldigt mycket 

läkemedel och olika behandlingar kunde ibland göra så att de kände sig låsta, till exempel till 

en droppställning. Viss behandling innebar även att mycket tid skulle spenderas på sjukhus, 

vilket informanterna ofta kände rädsla över. De ville inte spendera tid där på grund av 

sjukhusmiljön, men de ville även klara sig utan hjälp från hemsjukvård. Om behandlingen 

hjälpte eller förvärrade sjukdomen var funderingar som uppkom hos informanterna. Något 

informanterna även tyckte var svårt, var att hantera de alternativa behandlingsförslag som 

föreslogs av anhöriga. Positivitet och hoppfulla känslor beskrevs också i samband med 

behandling. Informanterna hoppades att behandlingen skulle hjälpa och att de skulle slippa 

biverkningar. Positiva känslor uppkom när behandlingen hjälpte och att känna att 

behandlingen hjälpte gav även mer energi och informanterna uttryckte att livet kunde vara 

fantastiskt med rätt behandling. 

3.2.4 Försämringar och komplikationer  

Att kroppen förändrades och försämrades på grund av cancern beskrevs av informanterna med 

uttryck av hat. De beskrev att de hade svårt att acceptera den försämring som cancern 

medförde. Utseendemässigt kunde de uppleva att de inte kände igen sig själva och att kroppen 

hade magrat. Ett annat problem kunde också vara att buken svullnade upp på grund av 

vätskeansamling och växande organ. De beskrev att de saknade sitt gamla utseende och att de 

ibland hatade sitt utseende idag. Informanterna upplevde också att tumörer och svullnader 

gjorde så att de inte kunde klä sig som de önskade. Kroppen blev svagare på grund av 

sjukdomen, musklerna gav vika och det var svårt med balansen, vilket informanterna 

upplevde som otroligt påfrestande. De beskrev dock att de kände sig friskare om de satt still, 

men att sjukdomen blev påtaglig vid rörelse. Fysiska komplikationer kunde uppstå under 

sjukdomen, till exempel klåda, eliminationsproblem och att de kände sig frusna. 

Komplikationer som förändrad smak och illamående gjorde även att matlusten påverkades, en 

tidigare favoriträtt kunde plötsligt smaka illa. Fysiska och psykiska försämringar och 

komplikationer var något som gav upphov till känslor som förnekelse, rädsla, panik, 

frustration, obehag och stress. Känslorna uppstod ofta på grund av att de upplevde att de inte 
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visste hur sjukdomen skulle utvecklas, men de upplevde att de blev sämre för varje dag som 

gick. Informanterna hoppades att sjukdomen skulle vända och att de skulle tillfriskna, men de 

vågade inte tro att det skulle ske. 

3.3 Existentiella upplevelser 

Denna kategori består av fem olika subkategorier. Dessa subkategorier benämns som 

Vardagslivet, Känslor och tankar kring att leva med obotlig cancer, Nytt perspektiv på livet, 

Framtiden och Döden. I dessa subkategorier beskrev informanterna existentiella upplevelser 

kring livet, framtiden och döden. 

3.3.1 Vardagslivet 

Informanterna upplevde att vardagslivet påverkades efter att de drabbats av obotlig cancer och 

det uppstod mycket funderingar hos informanterna kring sjukdomsförloppet och hur de skulle 

leva ”här och nu”. De beskrev både negativa och positiva tankar och känslor kring den 

förändrade vardagen. De beskrev bland annat hur allt kunde kännas omöjligt, att sjukdomen 

hindrade informanterna att utföra vardagssysslor och leva den vardag som de önskade, vilket 

kändes frustrerande. Ledsamhet över att inte kunna arbeta var något som de beskrev och även 

enorm besvikelse över att inte kunna göra aktiviteter som de tidigare kunnat göra. De 

upplevde att tillvaron ofta kändes rörig och att det inte längre fanns någon mening med dagen. 

Ibland kändes varje dag som en kamp. Trots att det uppstod mycket problem i vardagen som 

cancersjuk så beskrev informanterna att livet måste fortsätta. Att försöka göra saker i den mån 

det gick och de orkade, till exempel att fortsätta arbeta, upplevdes som upplyftande och var 

förenat med glädje.  

3.3.2 Känslor och tankar kring att leva med obotlig cancer 

Informanterna upplevde att det var svårt att beskriva hur det är att leva med obotlig cancer. 

Vissa beskrev det som att leva på en balansgång mellan gott och ont. De upplevde att det liv 

de lever nu kunde kännas som ett helvete. Detta helvete kunde dock innebära bättre och sämre 

perioder, men informanterna tyckte att de sämre perioderna var något som var nödvändigt för 

att de sedan skulle kunna känna sig starkare och må bättre. De beskrev vidare att de upplevde 

sjukdomen som ett hot. De kände rädsla över utvecklingen av cancersjukdomen och de kunde 

känna sig instängda i sin kropp. Informanterna beskrev även känslor av avund på friska 

människor. Informanterna funderade mycket över vad som var normalt i det liv de lever. De 

hade till viss del förträngt det liv de levde innan de blev sjuka, det liv som de tvingades ifrån. 

De försökte att inte tänka så mycket på sjukdomen och försökte vara glada över att ha klarat 
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sig så länge trots alla problem som uppstått. De beskrev även att de försökte se det som att 

cancer faktiskt går att leva med, tack vare all ny forskning. 

3.3.3 Nytt perspektiv på livet 

Informanterna beskrev att de såg annorlunda på livet efter att de fått diagnosen obotlig cancer. 

De upplevde sjukdomen som ett trauma som förändrat livet, men en förändring de inte vill 

vara utan eftersom de utvecklats enormt som personer. De ville inte återgå till det liv de levde 

innan utan kände tacksamhet för de erfarenheter som cancersjukdomen fört med sig. 

Informanterna upplevde att de kunde känna sig lyckligare sedan de blev sjuka och att de nu 

kunde leva livet fullt ut. Det fanns något positivt med varje dag trots att det var jobbigt ibland, 

de försökte leva i nuet och prioritera det som var viktigt för dem. De beskrev att de nu 

försökte njuta av livet med nära och kära. Informanterna beskrev det som underbart att få leva 

och de kände tacksamhet över livet och allt de klarade av att göra trots sjukdomen. De 

beskrev att de nu ville leva mer än någonsin, men ibland sa ”kroppen emot”, att vara frisk 

sågs som en välsignelse. 

3.3.4 Framtiden 

Informanterna upplevde det jobbigt att känna ovisshet inför framtiden. Denna ovisshet blev 

påtaglig när de fick vetskap om att deras livstid var begränsad. Informanterna ville inte vara 

färdiga med livet och ibland bad de till högre makter om att få leva längre. De kände oro över 

att inte hinna med det de ville och hat över allt de skulle komma att missa på grund av 

sjukdomen.  Det fanns inga garantier för hur länge de skulle få leva och det varierade hur 

långt fram de olika informanterna planerade. Vissa beskrev att de levde för en vecka i taget 

medan andra hade levt längre än vad de trodde och planerade därför att leva länge till. 

Informanterna satte upp mål som de ville hinna uppleva och de önskade att få se sina barn 

växa upp. De beskrev att de ville finnas där för dem och det kändes orättvist att tvingas ifrån 

dem. Informanterna beskrev vidare att de ville fortsätta leva och uppfylla sina drömmar. 

Ibland kände de hopp och tilltro till framtiden, de kunde till och med tänka på framtiden med 

glädje och längtan trots att livet med cancersjukdomen var tungt. De uttryckte hopp och en 

önskan om att det skulle komma ett botemedel mot cancer och att det skulle hinna ske innan 

deras tid var över. 
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3.3.5 Döden 

Medvetenheten om att döden var nära, beskrevs av informanterna med många olika känslor, 

till exempel känslan av att bara vilja försvinna men också rädsla över att förlora kampen mot 

sjukdomen. Informanterna upplevde att kampen mot cancern var något som krävde mycket 

energi och hur länge de skulle orka kämpa var en fråga som de ställde sig. De beskrev dock 

att de inte givit upp kampen mot cancern och de kände att det var deras skyldighet att kämpa 

trots att det var svårare än någon kunde föreställa sig. Informanterna upplevde livet som ett 

mörker och att de varje vaken stund kämpade mot döden. De upplevde panik och dödsångest 

och de beskrev att endast de som levde i samma situation kunde förstå hur det kändes. Att 

behöva planera sin egen död beskrev informanterna som makabert. Att planera inför sin egen 

begravning och att välja sin begravningsplats upplevdes som jobbigt. De upplevde orättvisa 

över att förlora en stor del av sitt liv och de uttryckte en ilska över att behöva dö i förtid. 

Vetskapen om att livet snart kunde vara slut fick dem även att kämpa lite “extra”, ta vara på 

tiden och fokusera på ”rätt saker”. Informanterna upplevde att de inte var redo att dö, men de 

försökte intala sig att döden inte var slutet, att döden inte var något farligt och att det fanns en 

mening med det som skedde i deras liv. De beskrev att deras mående ofta växlade, i ena 

stunden kunde de uppleva sig relativt friska för att i nästa stund känna att döden var nära. 

Informanterna beskrev att det var smärtsamt att tänka på döden men de började inse att 

sjukdomen var verklighet och döden ett faktum. 

3.4 Upplevelser kring relationer och professionellt stöd  

Denna kategori består av tre olika subkategorier. Dessa subkategorier namnges som 

Relationer till anhöriga, Påverkan på det sociala livet och Bemötande från vården. 

Informanterna beskrev i dessa subkategorier hur cancern har påverkat deras relation till sina 

anhöriga och hur det sociala livet har förändrats efter diagnosen. Informanterna beskrev även 

hur de upplevde vårdens bemötande. 

3.4.1 Relationer till anhöriga 

Informanterna beskrev att kvalitetstid med familj och vänner var något som prioriterades 

högst efter att de fått diagnosen. Att få umgås med vänner och familj gav upphov till glädje 

och livskvalité och att få leva med människor som betydde mycket för dem gjorde livet gott 

att leva trots sjukdomen. De upplevde en stor tacksamhet till alla anhöriga som stöttade dem 

och de kände väldigt mycket kärlek i denna svåra tid i livet. Informanterna beskrev dock inte 

bara positiva aspekter kring relationer, många situationer upplevdes som påfrestande för både 
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dem själva och anhöriga runt omkring. Informanterna upplevde sig ibland som besvärliga att 

leva med på grund av cancern, de upplevde att anhöriga tröttnade på dem och de känslor som 

frambringades var att de kände sig otillräckliga och värdelösa. Informanterna beskrev även att 

det fanns ett behov av att få prata med anhöriga om svåra känslor, eftersom de upplevde en 

stor sorg som behövde bearbetas. Flera informanter upplevde att de var ensamma utan stöd 

och detta var något som beskrevs som fruktansvärt skrämmande. Informanterna hade svårt att 

förstå varför anhöriga var rädda för att prata om sjukdomen och det upplevdes som 

frustrerande och ledsamt. Relationen till barnen upplevdes extra svår att hantera, exempelvis 

hur mycket information barnen skulle få angående sjukdomen och den förestående döden. 

Informanterna blev oerhört ledsna när det uppstod diskussioner kring att spela in film eller 

skriva brev till barnen som de skulle få efter förälderns död, det var då svårt att kontrollera 

känslorna. De beskrev vidare att det vore bättre för anhöriga om de fick dö och att 

sjukdomsförloppet inte drog ut för mycket på tiden. En annan upplevelse som beskrevs var 

rädsla för hur anhöriga skulle klara av att hantera sorgen efter deras bortgång. 

3.4.2 Påverkan på det sociala livet  

Sjukdomen förändrade det sociala livet, beskrev informanterna. De upplevde att de hade fått 

svårare att prata med både okända människor samt ytliga bekanta sedan sjukdomsbeskedet 

kom. Det var svårt att hitta samtalsämnen och mycket kändes krystat. De beskrev att de såg 

ett tydligt mönster över vilka som var svårare att prata med, de som kände till sjukdomen hade 

ett förändrat bemötande med undvikande blickar och oroligt kroppsspråk. Informanterna 

upplevde att det tog energi från dem att försöka hantera andras osäkerhet kring sjukdomen, 

livet och döden och informanterna undvek ibland samtalsämnet för att inte behöva ta hand om 

andras känslor kring detta. Det kunde också vara svårt för informanterna att prata om 

cancersjukdomen och förklara sitt mående för andra. Informanterna beskrev vidare att de ville 

bli sedda som något mer än sin sjukdom, de ville bli sedda som ”helt vanliga människor”. 

3.4.3 Bemötande från vården 

Informanterna beskrev att bemötandet från vården varierade. De upplevde ibland att de blev bra 

behandlade och fick ett positivt bemötande från vården, men ibland upplevde de att de fick 

orättvis behandling och ett negativt bemötande. De kunde känna att de fått kämpa otroligt hårt 

när de blivit ifrågasatta och ej förstådda av vården. Informanterna beskrev även att de har fått 

kämpa sig igenom anmälningar på grund av att vården begått många misstag. 
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4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att, utifrån bloggar, beskriva individers upplevelser av att ha obotlig 

cancer samt beskriva vilken betydelse bloggen har för individerna. När informanterna fick 

diagnosen så uppstod mycket känslor som de var tvungna att hantera. Bloggskrivandet blev 

ett stort stöd och ett sätt att hantera sjukdomen. De beskrev även att det uppstod mycket 

känslor i samband med besked under sjukdomstiden, eftersom de uppfattades som besked om 

liv och död. Studien visade att obotlig cancer påverkade informanterna både fysiskt och 

psykiskt. Försämringar och komplikationer som uppstod under sjukdomens gång, samt 

trötthet och smärta, upplevdes som stora problem för informanterna. Även undersökningar 

och behandlingar påverkade informanterna såväl fysiskt som psykiskt. Existentiella 

upplevelser beskrevs också av informanterna. Detta skildrades i upplevelser och tankar kring 

livet, framtiden och döden. Sjukdomen visade sig ha haft både positiv och negativ påverkan 

på informanternas liv. Informanterna beskrev vidare stödet som de fick från sina anhöriga och 

hur sjukdomen hade påverkat deras relation. De beskrev även hur det sociala livet förändrades 

efter diagnosen samt hur de upplevde vårdens bemötande. 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkom hur informanterna upplevde besked och väntan på besked 

under cancersjukdomens gång, något som varit sparsamt beskrivet i tidigare forskning. 

Rydahl-Hansen (2005) nämner i sin studie att det kan ge upphov till maktlöshet och 

hopplöshet. I föreliggande studie beskrevs det som en känslostorm av många olika känslor, 

men specifikt maktlöshet och hopplöshet framkom inte i resultatet. Olika hanteringsstrategier 

beskrevs både i studiens resultat och i tidigare forskning och där har flera likheter funnits. I 

studier av Alifrangis et al. (2012), Horne et al. (2012), Maher och De Vries (2011) och 

Thomsen et al. (2010) beskrivs olika hanteringsstrategier som anpassning till sjukdom, att 

bevara normalitet i vardagen, att inte låta sjukdomen ta för mycket utrymme, att acceptera 

situationen och skapa mening. Detta framkom även i resultatet i föreliggande studie. Hopp 

och andlighet beskrivs även som hanteringsstrategier i ett flertal studier (Maher & De Vries, 

2011; Thomsen et al., 2010; van Laarhoven et al., 2011), men detta beskrevs sparsamt i 

föreliggande studie. Vidare beskrivs att tidigare studier har visat positiva effekter av att 

blogga om känslomässiga svårigheter, det kan förbättra det psykiska måendet genom att 

minska stress och öka välbefinnandet hos den som bloggar (Boniel-Nissim & Barak, 2011; 
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Pennebaker, 1997). Positiva effekter av att blogga är även något som framkom i föreliggande 

studie. Informanterna beskrev att bloggandet var ett sätt ventilera sina känslor och bloggen 

fick dem att orka kämpa vidare. Thomsen et al. (2010) beskriver att få ventilera sina känslor 

som en betydelsefull hanteringsstrategi. Enligt Pennebaker (1997) så kan bloggande ses som 

en slags hanteringsstrategi och ge individen stöd genom sin sjukdomsprocess, vilket även 

författarna till föreliggande studie funnit i resultatet. 

En tidigare studie av Maher och De Vries (2011) har visat att individer med obotlig cancer 

upplever att de lever på en balansgång mellan negativa och positiva förändringar som cancern 

medfört. Detta kunde även ses i föreliggande studie. Informanterna beskrev både positiva och 

negativa upplevelser av att ha obotlig cancer och utifrån flera perspektiv så som psykiskt, 

fysiskt och existentiellt. Resultatet i föreliggande studie har stora likheter med tidigare 

forskning inom ämnet där dessa olika perspektiv beskrivs (Alifrangis et al., 2012; Boston et 

al., 2011; Maher & De Vries, 2011). Upplevelser av psykisk och fysisk påverkan i 

kombination med varandra är något som beskrevs av informanterna i föreliggande studie. 

Rodin et al. (2009) har även i sin studie kommit fram till att det finns en stark förbindelse 

mellan fysiskt och psykiskt lidande. Den existentiella aspekten är även något som tagit stort 

utrymme i resultatet i föreliggande studie och Mok et al. (2010) beskriver i sin studie att 

existentiell ångest är något som har stor påverkan på livskvalitén hos patienter med obotlig 

cancer. Informanterna i föreliggande studie beskrev mycket om de positiva förändringar som 

de upplevde, vilket författarna till studien inte har funnit lika mycket av i tidigare forskning. 

Andra studier tar dock upp och berör denna aspekt och nämner att sjukdomen kan leda till att 

individer med obotlig cancer bland annat känner mer tacksamhet över livet och fokuserar på 

det som är viktigt för dem (Maher & De Vries, 2011; Wise & Marchand, 2013).  

Det beskrevs mycket kring relationer och påverkan på det sociala livet av informanterna i 

föreliggande studie. Det finns flera likheter med tidigare forskning då den också har funnit att 

det sker förändringar i det sociala livet när individen drabbas av obotlig cancer (Maher & De 

Vries, 2011) samt att stöd från familjen är oerhört viktigt, men även att cancersjuka känner 

rädsla över hur familjen ska klara av deras död och leva vidare efter deras död (Thomsen et 

al., 2010; Rydahl-Hansen, 2005). Mossin och Landmark (2011) har i sin studie fått fram att 

anhöriga och patienter upplever det som viktigt och betydelsefullt att få vara tillsammans 

under sjukdomstiden, vilket även informanterna i föreliggande studie beskrev. Thomsen et al. 

(2010) beskriver vidare att stöd från sjukvården är något som är viktigt för att cancerpatienter 

ska kunna hantera sjukdomen. Att omvårdnadspersonal brister i sitt bemötande är dock något 
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som författarna till föreliggande studie fått fram i sitt resultat. Thomsen et al. (2010) har också 

kommit fram till att patienter upplever att omvårdnadspersonalen brister i att bemöta 

existentiella problem som uppkommer. I enlighet med Mok et al. (2010) och Hirai, Morita 

och Kashiwagi (2003) så bör omvårdnadspersonal, oavsett yrkeskategori, uppmärksamma 

detta, för att tillsammans kunna skapa en helhetssyn på patienten och därigenom kunna stödja 

och lindra existentiellt lidande. Rodin et al. (2009) beskriver att en helhetssyn på individen 

måste beaktas av sjuksköterskor i en god palliativ vård. Samtidigt har det framkommit i en 

studie av Leung et al. (2012) att sjuksköterskor upplever att de behöver mer kunskap om 

kommunikationen med patienter som befinner sig i cancersjukdomens slutskede. Det är en 

viktig utmaning för sjukvården att ta reda på hur patienter upplever existentiellt lidande, för 

att kunna anpassa vården för den enskilda individen (Boston et al., 2011). 

4.2.1 Omvårdnadsteoretisk anknytning 

Martinsens omvårdnadsteori utgår från att sjuksköterskan ska hjälpa människor att finna 

välbefinnande utifrån det tillstånd de befinner sig i idag (Alvsvåg, 2010). I enlighet med 

Socialstyrelsen (2013) anser författarna till föreliggande studie att sjuksköterskor som 

tillämpar denna teori i omvårdnadsarbetet av obotligt sjuka patienter, har goda möjligheter att 

kunna hjälpa dem att uppnå god hälsa trots att vården inte förväntas bota. Eftersom dessa 

patienter befinner sig i en sårbar situation så anser författarna till studien, i enlighet med 

Martinsens teori, att det är viktigt att sjuksköterskan försöker skapa en god relation med 

patienten. Genom en god relation till patient och anhöriga kan det bli lättare för 

sjuksköterskan att få en helhetssyn av individen och därmed hjälpa denne med både fysiska, 

psykiska och existentiella svårigheter, vilket enligt Socialstyrelsen (2005) ingår i 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde. 

4.3 Metoddiskussion 

I kvalitativa studier används begreppen trovärdighet (credibility), pålitlighet (dependability) 

och överförbarhet (transferability) för att utvärdera studiens kvalitet och tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012).  

Med Trovärdighet menas hur sanningsenligt resultatet av studien är (Polit & Beck, 2012). 

Följande åtgärder påverkar resultatets trovärdighet i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004). En stor mängd data har bearbetats vilket är nödvändigt för att trovärdigt kunna svara 

på forskningsfrågan. Meningsenheterna har valts ut av båda författarna till studien vilket 

stärker trovärdigheten, eftersom det minskar risken att författarnas egna åsikter påverkar 
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datainsamlingen. Författarna till studien har även försökt se till att meningsenheterna varit 

“lagom” långa så att de inte innehöll flera betydelser, som då kunde falla bort i den fortsatta 

analysen. För att minimera risken att textens sammanhang förlorades, har i många fall en 

förklaring inom parantes placerats bakom meningsenheten. Materialet har lästs flera gånger 

och alla steg i analysprocessens är genomförda av båda författarna till studien tillsammans 

och med stöd från handledaren, vilket ökar trovärdigheten. Eftersom det är ett ämne som 

berör och därmed är lätt att tolka, så är det viktigt att minimera risken att en enskild persons 

tolkning har påverkat analysprocessen. I denna studie ställs trovärdighet mot att skydda 

informanternas identitet. I en empirisk studie stärks trovärdigheten i resultatet genom citering 

(Polit & Beck, 2012). Material som är insamlat från internet är därmed också sökbart på 

internet och genom en exakt sökning av citatet kan källan hittas och därmed röjs informantens 

identitet (Skärsäter & Ali, 2012). Salzmann-Erikson och Eriksson (2012) menar att citering 

bör undvikas i en blogganalys. Citering har ej förekommit och ett fåtal meningsenheter har 

tagits bort på grund av möjlig identifiering av källan, trots att meningen var omformulerad. 

Det påverkar trovärdigheten negativt men författarna till studien bedömde att det var viktigare 

att försäkra konfidentialiteten. Att presentera en analystabell där författaren visar exempel på 

hur analysprocessen går till från meningsenhet till kategori är något som stärker 

trovärdigheten. I denna studie har detta uteslutits för att skydda informanternas identitet, 

eftersom meningsenheterna är citat som är sökbara på Google. Något som författarna till 

studien anser som en stor styrka gällande resultatets trovärdighet är de stora likheter som finns 

relaterat till tidigare forskning som är beskrivet i resultatdiskussionen.  

Pålitlighet handlar om hur datas tillförlitlighet förändras över tid och under skiftande 

förhållanden (Polit & Beck, 2012). Enligt Graneheim och Lundman (2004) så kan 

pålitligheten påverkas om data förändras över tid. I denna studie är data insamlad från en sex 

månaders period, respektive tre månader från en blogg och materialet är hämtat från bloggens 

slut. Anledningen till att materialet inte hämtades från bloggens början var för att flera 

bloggade innan de fick sin diagnos. Eftersom några informanter är avlidna så har de skrivit 

om upplevelser i ett senare skede av sjukdomen jämfört med de informanter som fortfarande 

lever. Upplevelserna kan naturligtvis skilja sig åt beroende på var i sjukdomsprocessen 

informanterna befinner sig och den relativt långa insamlingsperioden gör att upplevelserna 

kan ha förändrats under tidens gång. Författarna till studien anser dock att alla upplevelser är 

betydelsefulla eftersom dessa patienter har kontakt med vården oavsett om de är 

nydiagnostiserade, mitt i sjukdomsprocessen eller i slutskedet av sjukdomen. Att 
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informanterna har olika sorts cancersjukdomar kan också ha påverkat deras upplevelser, vilket 

i sin tur kan påverka studiens pålitlighet. Författarna till studien har dock inte funnit några 

skillnader i upplevelser mellan de olika informanterna, trots att de har olika cancersjukdomar 

och befinner sig i olika skeden i sjukdomsprocessen.  

Överförbarhet, innebär i vilken utsträckning studiens resultat går att generalisera, alltså hur 

överförbart resultatet är till andra grupper av människor (Polit & Beck, 2012). Graneheim och 

Lundman (2004) menar att överförbarheten är upp till läsaren att bedöma, men följande åtgärd 

kan underlätta överförbarheten till ett annat sammanhang. I metodavsnittet finns en 

beskrivning av urvalsmetod, undersökningsgrupp och datainsamling, vilket underlättar för 

läsaren att avgöra vilka andra kontext och individer resultatet kan överföras till. Vilka exakta 

bloggar som valdes ut har dock utelämnats, samt att information om informanterna som kön, 

ålder, cancersort osv. ej kopplats samman, utan beskrivits separat för att skydda deras 

identitet.  Författarna till föreliggande studie menar att det fanns många likheter i 

informanternas upplevelser, vilket kan tänkas öka överförbarheten av studiens resultat till 

andra människor som drabbats av obotlig cancer. Undersökningsgruppen i föreliggande studie 

representerar både män och kvinnor i olika åldrar, med olika sorters cancer vilket gör 

resultatet mer överförbart.  

I övrigt behöver vissa delar i metodavsnittet motiveras och diskuteras. Vad gäller urvalet 

så inkluderades informanter med ett åldersspann på 18-65 år. Detta på grund av att 

upplevelser hos äldre personer tros skilja sig en del från resultatet i denna studie. Författarna 

till studien trodde även att det skulle finnas få bloggare med obotlig cancer som var yngre än 

18 år och därav den yngre gränsen. Vad gäller datainsamlingen så valdes två bloggar från 

cancerfondens hemsida och fyra från en sökning i Google som beskrivits i metodavsnittet. 

Anledningen till att författarna till studien sökte efter bloggar från cancerfondens hemsida i 

första hand var att bloggar som cancerfonden följer troligtvis skulle handla mycket om 

sjukdomen och därmed svara mot studiens syfte. Författarna till studien tror inte att detta har 

påverkat resultatet på något sätt, eftersom det är fristående bloggar som även kan återfinnas i 

en sökning på Google. Dessa två bloggar skiljer sig inte från de fyra som valdes från Google. 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Enligt Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration (2002) ska forskare bedöma vilka 

positiva effekter som kan uppnås med ett forskningsprojekt. Cancer är ett folkhälsoproblem 

och individer som drabbats av obotlig cancer har vanligtvis kontinuerlig kontakt med vården, 
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därför är det viktigt att vårdgivare har stor kunskap om ämnet. En blogganalys kan ge en mer 

ingående beskrivning av individers upplevelser av att ha obotlig cancer (Heilferty, 2009; 

Keim-Malpass & Steeves, 2012). Föreliggande studie kan ge en ökad och fördjupad förståelse 

för individers upplevelser av att ha obotlig cancer. Studien kan därmed ha betydelse för 

sjuksköterskor avseende förståelse för- och bemötande av dessa patienter, vilket vidare kan ha 

betydelse för omvårdnadsutvecklingen.  

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande studie har funnit att det finns mer kvalitativ forskning än 

kvantitativ forskning inom ämnet, eftersom det troligtvis är svårt att beskriva upplevelser i 

kvantitativa studier. En blogganalys innebär att forskaren redan arbetar med relativt färdigt 

material. Det betyder att forskaren slipper steg i processen, som konstruerande av 

intervjufrågor, intervjuer och transkribering, sådant som annars förekommer i en kvalitativ 

studie och som kräver mycket tid. I och med detta kan blogganalyser vara en möjlighet till att 

göra större kvalitativa studier, vilket författarna till denna studie ger som förslag till fortsatt 

forskning. Författarna till föreliggande studie har inkluderat ett ålderspann från 18 till 65 år. 

Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en jämförande studie på 

andra åldrar, antingen yngre eller äldre än åldrarna som inkluderats i denna studie. Detta för 

att se om upplevelserna skiljer sig åt beroende på vilken ålder informanterna har.  

4.6 Slutsats 

Individer med obotlig cancer påverkas både negativt och positivt av sjukdomen, ur ett fysiskt, 

psykiskt och existentiellt perspektiv. Relationer till anhöriga samt individernas bloggar har 

visat sig ha stor betydelse under sjukdomstiden. Det är av stor vikt att sjuksköterskan beaktar 

en helhetssyn av individen i omvårdnaden, för att denne ska få uppleva livskvalité och  

välbefinnande till livets slut.  
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