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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: I Sverige drabbas 560 kvinnor av livmoderhalscancer och 700 kvinnor av 

äggstockscancer varje år. Detta påverkar kvinnornas livsvärld samt relationerna till sina 

närstående men även den intima relationen till partnern. Cancern har en negativ påverkan på 

kvinnornas välbefinnande och därför är det viktigt att de får ett bra stöd från vårdpersonal. 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

livmoderhalscancer eller äggstockscancer. Metod: En kvalitativ metod användes för att 

beskriva kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer eller äggstockscancer. 

Datainsamlingen bestod av åtta utvalda bloggar, där en analys av narrativer användes. 

Resultat: I resultatet framkom fyra olika teman: Blandade känslor kring sjukdomen, 

förändrad existens, cancerns påverkan på kvinnornas relationer samt att hantera det nya livet. 

Utifrån dessa teman skapades underteman som beskrev mer djupgående kring kvinnornas 

upplevelser av cancern. Slutsats: Kvinnorna upplever att deras livsvärld påverkas i samband 

med cancern och att ovisshet och rädsla är ständigt närvarande. Ett behov av information 

och uppföljning från vårdpersonal anses viktigt för att öka kvinnornas välbefinnande. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Title:  I the shadow of cancer 

 

Author:  Andersson, Louise; Johansson, Victoria 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 

 ECTS 

 

Supervisor:  Dahlström, Lovisa 

 

Examiner: Hammarlund, Kina 

 

Pages: 25 

  

Keywords: Blogs, Cervical cancer, Experiences, Ovarian cancer, Women. 

 
___________________________________________________________________________ 

Background: In Sweden, 560 women are diagnosed with cervical cancer and 700 women 

are diagnosed with ovarian cancer every year. This has an effect of the women’s lifeworld 

and their relationships toward their close relatives. It has also an impact of the intimate 

relationship with their partners. The cancer affects the women’s wellbeing in a negative way 

and therefore it is of great importance for them to get good support from the healthcare 

professionals. Aim: The aim of this study was to describe women’s experiences of living 

with cervical cancer or ovarian cancer. Results: In the result four sections where identified: 

Mixed feelings about the diseases, changed existence, the cancers impact on women’s 

relationships and to manage the new life. Out of these sections subsections emerged 

describing more deeply about the women’s experiences of the cancer. Conclusion: Women 

experienced that their lifeworld is affected by the cancer and that uncertainty and fear are 

constantly present. A need for information and follow-up from healthcare professionals is 

considered important to increase women’s well-being.  
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INLEDNING 

Varje år drabbas cirka 560 kvinnor av livmoderhalscancer och cirka 700 kvinnor av 

äggstockscancer i Sverige. Dessa cancerdiagnoser är ofta förknippade med fördomar och 

tabun, vilket kan resultera i svårigheter att berätta om sin situation och sjukdom. Kvinnornas 

livssituation förändras då cancern inkräktar på det vardagliga livet och hotar integriteten. 

Kvinnor med någon av dessa cancerdiagnoser uttrycker stora behov i att få professionellt 

och psykosocialt stöd samt information kring den förändrade livssituationen. Genom att 

undersöka kvinnors upplevelse av livmoderhalscancer respektive äggstockscancer, kan 

sjuksköterskor få ökad förståelse för patientens känslor och tankar kring 

sjukdomssituationen och därmed öka beredskapen för att möta kvinnornas behov.  

BAKGRUND 

Livmoderhalscancer 

Cirka 560 kvinnor i Sverige drabbas av livmoderhalscancer varje år. Det är den tredje 

vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer och äggstockscancer. 

För en kvinna är medelåldern för insjuknandet cirka 55 år (Hedefalk, 2015a). 

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV) som överförs vid sexuell 

kontakt. Därför är det en sjukdom som även drabbar yngre kvinnor i åldrarna 20-25. Det är 

anledningen till att det finns regelbundna kallelser till gynekologisk cellprovskontroll från 

23 års ålder vilka sker vart tredje år. Det är till för att upptäcka cellförändringar i god tid för 

att behandling i sådana fall ska sättas in i tidigt skede (Cancerfonden, 2017).   

 
Symtomen på livmoderhalscancer är diffusa i det tidiga stadiet. Det kan förekomma små 

blödningar mellan menstruationen, blodblandad flytning eller smärta under samlag (Dahm-

Kähler, 2015). För att påvisa att det är livmoderhalscancer utförs en större gynekologisk 

undersökning. Den utförs under narkos och tar reda på hur utbredd cancern är. Det finns 

olika stadier av sjukdomen som påvisar hur långt den har hunnit utvecklas. Det finns stadium 

IA, IB, II, III och IV, där stadium IA är minsta utveckling och IV är största utvecklingen 

(Dahm-Kähler, 2015; Hedefalk, 2015a).  

Patienter under 45 år har ofta signifikant sämre kroppsuppfattning, är mer sexuellt aktiva 

och tenderar därför att vara mer oroliga för den sexuella hälsan. Ju fler och mer intensiva 

symtom patienten upplever desto mer utvecklad och svår är cancern. Det har även visat sig 

att en del patienter med en mer utvecklad cancer har en mindre upplevd självkänsla än de 

med en mindre utvecklad cancer (Mikkelsen, Sørensen & Dieperink, 2016).  

Det finns olika typer av behandlingar som kirurgi, cytostatikabehandling eller 

strålbehandling. Vilken typ av behandling patienten får beror på vilken typ av cancercell 
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som tumören består av och i vilket stadium sjukdomen befinner sig (Dahm-Kähler, 2015; 

Hedefalk, 2015a). Ett kirurgiskt ingrepp, då tumören har en stor utvecklingsgrad, innebär att 

hela livmodern, omgivande vävnad och lymfkörtlar i lilla bäckenet tas bort. Har patienten 

en utvecklad tumör som inte spridit sig utförs ett mindre kirurgiskt ingrepp. Då tas istället 

stora delar av livmoderhalsen och lymfkörtlarna i lilla bäckenet bort (Gyncancer, 2017). 

Kirurgisk behandling kan kombineras med strålbehandling. Strålbehandlingen resulterar i 

att de celler som delar sig onormalt snabbt skadas och dödas och de friska cellerna överlever 

(Dahm-Kähler, 2015; Hedefalk, 2015a). Den tredje behandlingsformen som beskrivs är 

cytostatikabehandling. Det är ett läkemedel som förstör cellerna som delar sig onormalt 

snabbt. Strålbehandling och cytostatika kan ge biverkningar som sköra, torra slemhinnor, 

urinträngningar, trötthet, illamående och håravfall (Gyncancer, 2017). Cytostatika kan även 

ha bieffekter som sterilitet och i de fall livmodern måste opereras bort blir kvinnan steril. I 

de fall livmodern inte opereras bort kan kvinnan överväga att frysa in ägg om hon vill bli 

gravid i framtiden (Sundbeck, 2013). 

Äggstockscancer  

 
I Sverige drabbas cirka 700 kvinnor årligen av äggstockscancer. Vanligaste åldern att 

drabbas av äggstockscancer är mellan 40-70 år. Äggstockscancer är den näst vanligaste 

gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer (Hedefalk, 2015b). Det är en 

svårbemästrad och opålitlig cancersjukdom som i de flest fall inte går att bota och 

dödligheten är hög. De bakomliggande faktorerna är inte helt klarlagda, det sägs dock att 

antal ägglossningar är av betydelse. Ju fler ägglossningar under ett liv, desto större risk är 

det att diagnostiseras med äggstockscancer. Sjukdomen är mer sällsynt bland de kvinnor 

som använt p-piller under lång tid eller som fött många barn (Cancerfonden, 2017). 

Äggstockscancer påvisar sällan typiska symtom och sjukdomsförloppet är smygande. 

Patienter upplever ofta diffus buksmärta, aptitförlust eller en känsla av svullnad i buken. På 

grund av diffusa symtom diagnostiseras äggstockscancer ofta i ett sent skede (Borgfeldt, 

2015). En gynekologisk undersökning utförs för att upptäcka äggstockscancer. En 

ultraljudsundersökning och en skiktröntgen kan göras för att ta reda på hur stor spridning det 

är av cancern. Det finns olika stadier av äggstockscancer som visar på spridning av tumören. 

De stadier som finns är stadium I, II, III och IV, där I är minst utveckling och IV är störst 

utveckling av tumören (Borgfeldt, 2015; Hedefalk, 2015b).  

För äggstockscancer finns det olika behandlingsmetoder som är beroende för vilken 

cancercell som tumören består av eller vilket stadium sjukdomen befinner sig i. Då 

spridningen är omfattad utförs ett kirurgiskt ingrepp då båda äggstockarna och livmodern 

tas bort. Vid ett tidigare stadium av sjukdomen kan det innebära att enbart den angripna 

äggstocken tas bort. Äggstockscancer behandlas ofta med kirurgiskt ingrepp och cytostatika 

som en efterbehandling (Borgfeldt, 2015; Hedefalk, 2015b).  

Patienter som genomgår både kirurgisk behandling och strålbehandling upplever större 

välbefinnande än de patienter som även behandlas med cellgifter. Vilken typ av behandling 

patienten får har ofta ett samband med hur livskvalitén uppfattas. Behandling av cancern har 
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ofta en negativ fysisk, psykisk och social påverkan på livskvalitén (Reis, Kizilkaya-Beji & 

Coskun, 2010). Behandling med cellgifter medför i de flesta fall stora skador på de kvinnliga 

reproduktiva cellerna. Det kan leda till infertilitet, speciellt hos de patienter som måste 

operera bort sina reproduktiva organ. Dock kan fertilitetsbevarande åtgärder genomföras om 

cancersjukdomen upptäcks i ett tidigt stadie (Borgfeldt, 2015; Gyncancer, 2017).  

Närståendes upplevelser  
 

Närstående definieras enligt Dahlberg och Segesten (2010) som den person patienten själv 

ser som en närstående. Det behöver inte vara av släktband, utan en person patienten anser 

sig ha en nära relation till. De menar på att närståendes perspektiv ska inkluderas i ett 

patientfokuserat vårdande. Närstående är även ett viktigt sällskap för patienten och bidrar 

med sammanhang och mening. 

För de flesta patienter är närstående de viktigaste personerna omkring dem och patienterna 

är i behov av samspel för att känna trygghet och tillit. Därför bör närstående vara en central 

del i vårdandet. I många patientfall tar närstående på sig ett stort vårdansvar för patienten 

och därför spelar de en stor roll både för patient och vårdpersonal. De har ofta en avgörande 

roll i att bevara patientens hälsa och välbefinnande och möjlighet att bevara patientens 

integritet (Dahlberg & Segesten, 2010). Närstående beskriver ofta känslor av maktlöshet, 

sorg, ensamhet och isolering i samband med att deras anhörig drabbas av en sjukdom. För 

att klara av vardagen så behöver de leva i nuet och inte ha tankar på framtiden. De vill skapa 

en tillvaro runt den sjuka som är så meningsfull som möjligt (Öhman, 2009; Akyüz, Güvenc, 

Üstünsöz & Kaya, 2008).  

 

En meningsfull tillvaro innebär enligt Deshields et al. (2012) att de närstående ska vara 

närvarande och hjälpa den anhörige att hantera sina känslor. Det är flera närstående som 

beskriver svårigheter med att prata om känslor kring cancersjukdomen och behöver mer stöd 

och information från vårdpersonal hur de ska hantera det. De behöver mer kunskap om hur 

de ska prata med sin anhörig för att kunna vara ett stöd.  

Intima relationer 

När en kvinna drabbas av livmoderhalscancer eller äggstockscancer ändras även hennes 

upplevelse av den sexuella hälsan samt hennes intima relationer. Detta då bland annat smärta 

under samlag blir en påverkande faktor (Molassiotis, Chan, Yam, Chan & Lam, 2002; Sekse, 

Gjengedal & Råheim, 2013). Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, 

känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten. Den sexuella 

hälsan kräver ett respektfullt och positivt närmande till sexualiteten och sexuella relationer 

människor emellan. Den kräver även att människan får möjlighet till njutbara och säkra 

sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld. Människans sexuella 

rättigheter måste därför respekteras, skyddas och uppfyllas för att den sexuella hälsan ska 

uppnås och bibehållas (World Health Organization, 2016). Den sexuella smärtan skapar en 

oro och rädsla hos kvinnan och blir då ett hinder för den sexuella hälsan (Bakker et al., 2016; 

Sundbeck, 2013). 
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Kroppsliga förändringar har konsekvenser för kvinnornas sexliv och relationer. Kvinnor 

upplever att det är genant och sårbart att prata om sexuella och intima problem. De upplever 

ett behov av att kommunicera om det och att vårdpersonal bör inbjuda till dessa samtal.   

Kvinnorna behöver tillsammans med sin partner förstå hur de kroppsliga förändringarna 

påverkar den sexuella relationen för att kunna ha en fungerande intim relation (Sekse, 

Gjengedal & Råheim, 2013; Sekse, Gjengedal & Råheim, 2015). Det är viktigt att kvinnan 

får information angående de förändringar cancersjukdomen innebär gällande behandling och 

hur den kan påverka den sexuella hälsan. Kvinnan, och hennes partner bör få information 

och stöd av en sjuksköterska genom motiverande samtal, foldrar och böcker. Detta för att 

kunna bibehålla den sexuella aktiviteten, som gäller all form av sexualitet och inte bara 

penetration (Sundbeck, 2013). Brist på information angående sexuell hälsa vid en 

cancersjukdom minskar kvinnors och deras partners välbefinnande och hälsa (Matzo, 

Graham, Troup & Ferrell, 2013).  

Vårdrelation 

 

Relationen mellan vårdpersonal och patient är en viktig del inom omvårdnaden (Sävenstedt 

& Florin, 2013). Den vårdande relationen ses som en möjlighet för patienten att utvecklas 

genom att uttrycka såväl begär som behov och problem. Vårdrelationen ska byggas på 

respekt och jämlikhet. En vårdrelation är därför viktig för att en vårdprocess ska kunna 

fungera (Wiklund, 2003). Det är vårdpersonalens roll att bjuda in patienten till samtal och 

diskussion på den nivå patienten är bekväm med. Det medför att patienten känner sig 

tryggare i sin situation och har därför lättare att öppna upp sig och ställa frågor (Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007; Berg & Danielson, 2007).  

Vårdande relation innebär att vårdpersonalen har ett professionellt engagemang i patientens 

livsvärld. En god vårdrelation mellan cancerpatienter och vårdpersonal anses vara 

fördelaktigt då det inbringar en trygghet hos patienten samt att det underlättar 

kommunikationen (Almerud-Österberg, 2014; Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003; Sahlsten, 

Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Patienter kan ofta uppleva rädsla, ensamhet och osäkerhet 

i sin sjukdomssituation. Därför är det viktigt med ett bra bemötande gentemot patienten. 

Sjuksköterskans närvaro i form av aktivt lyssnande inför patientens behov och funderingar 

bidrar till ett bättre vårdande och en bättre vårdrelation. En vårdande relation innebär även 

att sjuksköterskan har ett professionellt engagemang i patientens livsvärld. På så sätt kan 

sjuksköterskan främja trygghet, motverka rädsla och osäkerhet hos patienten (Almerud-

Österberg, 2014).  

Livsvärld 

 

Livsvärld innebär det existentiella sammanhanget där individen, livet och hälsan påverkas. 

Det handlar om hur individer upplever vad som är meningsfullt. Människor delar samma 

värld men har olika sätt att se på den och förstå den utifrån personliga erfarenheter. 

Livsvärlden kan undersökas och förstås genom reflektion. Det leder till att människan blir 

medveten om sin livsvärld och får en insikt i sin livssituation (Ekebergh, 2017). Därför bör 
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individens livsvärld inkluderas i synen på hälsa och vårdande. För vårdpersonalen handlar 

det om att se hur individens livs- och vardagssituation ser ut och hur dem relaterar till hälsa 

och välbefinnande. Det handlar om hur den enskilda individen ser till sjukdom, hälsa, vård 

och lidande och hur det är att förhålla sig till och stärka sin hälsa (Dahlberg, 2014). Trots 

sjukdom kan individen uppleva hälsa och välbefinnande om tillvaron känns meningsfull. För 

att individen ska uppleva ett ökat välbefinnande är det viktigt att vårdpersonalen. Genom att 

vårdpersonal har ett professionellt vårdande och sätter den enskilda individen i centrum, 

skapas en trygghet och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Kvinnor med 

gynekologisk cancer beskriver vikten av att ha möjligheten till att själva få ta beslut, utmana 

sig själv och ha kontroll över sin situation och sitt liv (Hammer, Mogensen & Hall, 2009). 

Levd subjektiv kropp  

 

Kroppen beskrivs som ett subjekt, där människan får tillgång till världen genom den levda 

kroppen. Kroppen blir en plats för människans upplevelser och för identiteten (Merleau-

Ponty, 1997). Med hjälp av människans sinnen och den subjektiva kroppen skapas en bild 

av människan och den värld hon lever i. Kroppen blir en viktig del av människans identitet 

då hon inte bara upplever världen genom kroppen utan även kommunicerar via den, den är 

därför avgörande för vår sociala identitet. När en människa insjuknar i en sjukdom förändras 

hennes syn på sin egen kropp och upplevelsen av sig själv (Wiklund, 2003).  

 

Då en människa insjuknar i cancer uppkommer en känsla av att förlora kroppens integritet. 

Kroppen fungerar inte längre som tidigare då den reagerar på nya sätt och känns 

oförutsägbar. Människan blir då främmande för sin kropp och upplever världen på ett nytt 

sätt (Engström, 2009; Wiklund, 2003; Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013).  Den insjuknande 

personen lär då känna sin kropp på ett annat sätt än innan. Genom att bedöma dess signaler, 

hastighet och rytm försöker människan på så sätt anpassa sig till kroppens fysiska gränser 

(Hall & Graubeak, 2009). 

Stöd  

  

Stöd är en central del i personcentrerad vård och viktig för att patienten och närstående ska 

kunna hantera en livssituation eller sjukdom. Det kan identifieras på olika sätt. Det finns 

professionellt stöd, som innebär stöd från en professionell yrkeskategori, till exempel en 

sjuksköterska. Sedan finns det känslomässigt stöd där närstående intresserar sig och stöttar 

patientens upplevelser, känslor och tankar (Berg, 2010).  

 

För att kunna ge ett bra stöd och information till en patient krävs en god kommunikation. En 

god kommunikation mellan patient och vårdpersonal ökar patientens trygghet, självkänsla 

och upplevelsen av att dennes människovärde upprätthålls (Engström, 2009). Patienter bör 

mötas med respekt, samt få tillfredsställande information och möjlighet att delta i beslut 

rörande sin egen vård och behandling. Den viktigaste källan av information får patienten i 

samtalet med vårdpersonalen. Genom att ge stöd och information fortlöpande under 

vårdprocessen ökar patientens välbefinnande och vårdkvalitén förhöjs (Booth, Beaver, 

Kitchener, O’Neill & Farrell, 2004). Patienten känner en större säkerhet när information ges 
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löpande av vårdpersonal, då det även finns möjlighet till att ställa frågor angående 

situationen (Rasmusson & Thomé, 2008). Genom att stödja patientens livsuppehållande 

funktioner, vårda kroppen, vägleda, lyssna och undervisa patienten gör att många upplever 

hälsa och välbefinnande. Individens upplevelser av hälsa eller ohälsa kan påverka sjukdom, 

lidande eller smärta (Willman, 2014). Hos cancerpatienter anses möjligheten till att få stöd 

av vårdpersonal vara av stor vikt då det medför att patienten känner sig trygg och 

omhändertagen (Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2010).  

PROBLEMFORMULERING 

Varje år drabbas totalt cirka 1200 kvinnor av äggstockscancer och livmoderhalscancer.  Det 

är två diagnoser som sällan uppmärksammas och tystats ner då de anses vara tabubelagda på 

grund av att det berör det intima hos kvinnorna. Då kvinnor insjuknar i någon utav dessa 

cancerformer förändras deras livssituation och integriteten hotas. Tidigare forskning visar 

att kvinnor upplever informationsbrist och brist på stöd under sjukdomsförloppet samt 

dysfunktion i sin sexuella hälsa. Om inte vårdpersonal uppmärksammar kvinnors specifika 

behov kan det innebära negativa konsekvenser för omvårdnaden och kvinnornas upplevda 

hälsa. Genom att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med äggstocks- eller 

livmoderhalscancer nås en ökad förståelse för denna patientgrupp. Med denna förståelse kan 

vi som sjuksköterskor förbättra bemötandet och omvårdnaden för kvinnorna och dess 

närstående. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer eller 

äggstockscancer.  
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METOD 

Uppsatsen genomfördes utifrån en kvalitativ metod av narrativer för att beskriva och därmed 

skapa förståelse för kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhals- eller 

äggstockscancer. Kvalitativ studie innebär fördjupad förståelse för ett valt fenomen där 

människors upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov beskrivs (Segesten, 2012). 

Uppsatsen baserades på bloggar, vilka svarar på syftet. Bloggar innebär detaljerade och 

rikliga beskrivningar av människors vardag och livssituation (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008). För att bearbeta datan användes en analys av narrativer vilket resulterade i 

teman, som besvarade syftet. 

Urval 

Inklusionskriterierna var att bloggarna skulle vara skrivna från Sverige och på svenska, då 

det är det språk författarna behärskar och för att resultatet således inte ska kunna feltolkas. 

Det gjorde att bloggar skrivna på andra språk än svenska exkluderades. Bloggarna skulle 

behandla livmoderhalscancer eller äggstockscancer samt att de skulle vara skrivna av 

kvinnor som insjuknat i någon av dessa cancerformer. Initialt skulle informanterna vara 

mellan 20 och 55 år för att få en större variation då de befann sig i olika delar av livet. Dock 

visade det sig att författarna endast fann bloggar vilka var skrivna av kvinnor mellan 20-32 

år.  Blogginläggen, som berör kvinnornas upplevelser av att leva med cancern, skulle vara 

skrivna mellan åren 2010-2018, för att få aktuell data. De behövde inte vara aktivt drivna 

idag, dock skulle de vara öppna för allmänheten att läsa. Bloggar som var lösenordskyddande 

exkluderades. Bloggarna skulle även vara skrivna av kvinnorna själva då det är deras 

upplevelser uppsatsen skulle besvara, därför exkluderades bloggar skrivna av närstående då 

det inte svarar på syftet 

Datainsamling 

Den insamlade datan var narrativ, vilket innebar livsberättelser av människor som upplevde 

hälsa, ohälsa, lidande eller vård. Syftet med narrativa berättelser är att få ta del av hur 

människor i olika livsskeden upplever sin värld (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Sökord, antal 

träffar och utvalda bloggar presenteras i bilaga 1. Utifrån inklusionskriterierna valdes 

slutligen åtta bloggar ut för analys, vars innehåll sammanfattades i en tabell, se bilaga 2.  

Bloggar som valdes ut hämtades genom sökningar på sökmotorn Google samt via Ung 

cancers bloggportal. Ung cancer har en bloggportal där unga vuxnas upplevelser och 

erfarenheter kring olika cancerdiagnoser är tillgängliga. I nuläget finns det länkar till 36 

bloggar där varje blogg benämns med namn och cancerdiagnos. Sökningen i bloggportalen 

resulterade i att fyra bloggar valdes ut. Datainsamling i sökmotorn Google genomfördes i 

fyra omgångar. Sökningen skedde fram till sida sju, vilket resulterade i en inkludering av 

fyra bloggar. 

. 
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Analys 

Den analys som användes i analysprocessen utgick från Dahlborg- Lyckhage (2017) analys 

av narrativer. Analysen innefattade tre olika delar som handlade om textens helhet, textens 

delar och ny helhet. Öppenhet och följsamhet användes för att narrativerna skulle få visa sin 

mening. Förförståelsen togs i beaktning genom att medvetenheten om författarnas egen 

kunskap och föreställningar inte skulle påverka analysen av bloggarnas innehåll.  

I första delen av analysprocessen sågs texten i narrativerna först som en helhet som sedan 

sönderdelades i delar för att slutligen bilda en ny helhet, där fokus låg på kvinnornas 

subjektiva upplevelser av att leva med livmoderhalscancer eller äggstockscancer. Bloggarna 

lästes flera gånger för att få ett sammanhang av innehållet och för att få en övergripande 

förståelse för texterna. Analysen präglades av öppenhet, följsamhet och reflektion. I andra 

delen av analysprocessens sammanfattades kvinnornas upplevelser av att leva med sin 

cancer i ett Word-dokument för att få en överblick av materialet. Här avidentifierades 

bloggarna och benämndes istället vid siffor. Sedan skrevs Word-dokumentet ut för att 

färgmarkera enheter med samma innebörd. Innehållet analyserades för att finna fler 

sammanhang kring kvinnornas upplevelser och hur de skiljde sig från varandra. Analysen 

av berättelserna görs efter vad som skrivs, hur de skrivs och textens innebörd. För att få fram 

det uppenbara innehållet och den dolda innebörden används både det latenta och det 

manifesta i analysen. Det latenta är det dolda i texten, vilket är en beskrivning av det 

underliggande i texten. Det manifesta syftar till det uppenbara och beskriver det som är 

synligt i texten (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Efter detta kodades de olika meningsbärande 

delarna till teman och underteman. I den sista delen av analysprocessen skapades en ny 

helhet utifrån identifierade teman och underteman. Processen innebar att texten 

sammanställdes till en mer konkret och kategoriserad nivå än den ursprungliga.   

Tabell 1; Exempel på analysprocessens steg.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underteman Teman 

Alla vänner har eller håller 

på att skaffa barn. updates 

på Fb hela tiden om vecka 

hit å dit, illamående och 

mag bilder.Tårarna rinner 

ned för kinderna mer eller 

mindre var dag. Och varje 

natt i stort sett.  Det där 

kommer jag aldrig få 

uppleva. Dom där 

känslorna kommer jag 

aldrig få känna. känslorna 

slår på med full kraft och 

jag vet inte riktigt hur jag 

ska hantera dom. 

En stor sorg 

beskrivs hos 

kvinnorna då de inte 

kan få biologiska 

barn. Dem vet inte 

hur de ska hantera 

med sina känslor 

gentemot sig själva 

och omgivningen.  

Svårhanterliga 

känslor kring frågan 

om biologiska barn 

Sorgen att inte 

kunna få 

biologiska barn 

Förändrad 

existens 
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Etiska överväganden 

Uppsatsen behöver inte godkännas av den etiska prövningsnämnden då den genomförs på 

grundnivå inom en högskoleutbildning därför gäller inte lagen angående etikprövning (SFS 

2003:460). I denna uppsats användes bloggar för att samla in data. Bloggar är en offentlig 

handling då författarna själva har valt att publicera texten (Skärsäter & Ali, 2012). 

Konfidentialitetskravet togs i beaktning då identifikationen av kvinnorna försvåras genom 

att inte namnge bloggarna eller författarna och istället benämna bloggarna vid nummer. 

Dock kan citaten i uppsatsen härleda till bloggarna och därför kan inte 

konfidentialitetskravet uppfyllas helt. Samtyckeskravet och informationskravet har frångåtts 

då bloggarna är öppna för allmänheten och då kvinnorna själva har valt att publicera sina 

berättelser. Då innehållet i bloggarna endast används i vetenskapligt syfte har 

nyttjandekravet använts. Nyttjandekravet innebär att all insamlad data om enskilda personer 

enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Då bloggarna ger en 

inblick i kvinnornas privata liv har texten hanterats med respekt och värdighet då författarna 

till denna uppsats inte har förvrängt innehållet i bloggarna.  
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RESULTAT 

I analysen av kvinnors upplevelse av att leva med livmoderhalscancer eller äggstockscancer 

framkom följande fyra teman; Att uppleva svåra känslor kring sjukdomen, Att uppleva 

förändrad existens, Cancerns påverkan på kvinnornas relationer samt Att hantera det nya 

livet. I resultatet används citat för att tydliggöra kvinnornas upplevelser av att leva med 

livmoderhalscancer eller äggstockscancer.   

Att uppleva svåra känslor kring sjukdomen   

 

Ovisshet är en känsla som framkommer i kvinnornas berättelser. Det finns ovisshet kring 

hur sjukdomsförloppet kommer att se ut, hur livet kommer att förändras under 

behandlingarna, hur vardagslivet med barnen ska fungera samt hur måendet kommer 

påverka kvinnorna. De beskriver ovissheten om hur behandlingen kommer att påverka dem 

och vad den ger för effekt. Eftersom det är en hög infektionsrisk efter en behandling 

beskriver kvinnorna ovissheten kring att drabbas av en infektion. I de fall kvinnorna drabbas 

av en infektion behöver de åka in till sjukhuset för att i vissa fall få intravenös antibiotika. I 

andra fall har kvinnorna brist på magnesium och behöver därför åka in till sjukhuset för att 

få dropp.  

Än visste vi inte vad infektionen berodde på, och läkaren som gång på gång 

undersökte mig började antyda att det eventuellt skulle bli nödvändigt att öppna mig 

igen. (Blogg 5)  

Kvinnorna känner ständig oro kring sjukdomen. Oron uppkommer i samband med väntan på 

besked över hur resultatet av operationen blev eller för vad magnetröntgen påvisade. De 

känner även oro inför varje läkarbesök. En känsla av oro för att cancern har spridit sig 

infinner sig hos kvinnorna, de beskriver känslan av att livet inte är en självklarhet.  

Men som sagt livrädd, men kanske inte så konstigt. Vem vill höra att dom har hela 

kroppen full med cancer? (Blogg 8)  

Känslan av orättvisa över att få diagnosen cancer infinner sig hos kvinnorna. Att få vara 

ledsen och arg över det gör att de reflekterar och bearbetar känslan av att det är orättvist. En 

fråga som kvinnorna ställer sig är vad de har gjort för att förtjäna cancer. De beskriver 

frustration över sjukdomssituationen och vad den gör med dem. När de inser vad de går 

igenom är det många som känner framförallt sorg och ilska. Det gör att kvinnorna väljer att 

ta avstånd från olika aktiviteter och vissa människor i omgivningen för att bearbeta sin 

sjukdom. Kvinnorna får skuldkänslor då de anser att de är egoistiska när de tar avstånd för 

att själva kunna bearbeta vad de går igenom. En ilska beskrivs över att inte kunna vara den 

förälder som förväntas av dem under behandlingarna. Ibland har kvinnorna inte ork att göra 

någonting, de orkar inte vara det som de borde vara just då. Det kan handla om att vara 

mamma, dotter, flickvän eller vän. Det finns dagar då de enbart känner för att vara ensamma 

och inte behöva ta hand om någon annan än sig själv. Kvinnorna beskriver ilskan över att 
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jobbet blir lidande av deras cancer, att kroppen inte är som tidigare, att magen är svullen och 

att musklerna har försvunnit. Då kvinnorna inser vad de går igenom upplever de 

ångestkänslor som i flera fall kan utvecklas till depression. 

Jag är rätt positiv som person, men just nu är jag så trött på cancer och 

cellgiftsbehandlingar att jag skulle kunna skrika! (Blogg 4)  

 

Kvinnorna upplever att det är jobbigt att vara ensamma vissa stunder. Vetskapen om att 

vänner och familj har en vardag utanför cancern gör att de känner sig ensamma och påminner 

kvinnorna om att de är fast i sjukdomen. Närkontakt är en viktig del för att de inte ska känna 

sig ensamma. De värdesätter den stund de får med vänner och familj för att ta till vara på 

den närhet och kärlek de då får. Kvinnorna känner att vissa vänner tagit avstånd under och 

efter behandlingen och att det skapar en tomhet. Det gör att de känner sig ännu mer ensamma 

i sin cancer. De är trötta på att befinna sig i ett tomrum där de har tappat bort sig själva och 

inte längre vet vart de står i sin cancer. De beskriver det som att de är fast i sin cancer och 

kan inte ta sig därifrån.  

 

Jag är fast här, ständigt kopplad till dropp och cellgifter och ständigt påmind om 

monstret i min kropp. (Blogg 3) 

Att uppleva en förändrad existens 

Kvinnorna beskriver sig själva som en tom själ. När de går förbi spegeln stämmer inte 

spegelbilden överens med hur de ser på sig själva. De förklarar saknaden av sina kroppar 

och att kroppen är en del av dem som förändras under behandlingsperioden. Det finns en 

stor saknad av att kunna träna och känna sig starka igen. De förklarar även att de visste innan 

behandlingen startade att kroppen skulle förändras. Det blir ändå en chock och en 

påminnelse när de väl står där hårlösa och utan muskler. Kvinnorna känner att de förlorar 

sig själva och att det är svårt att hinna anpassa sig till den nya kroppen och det nya utseendet.  

Tungt att se kroppen och utseendet förändras så himla fort, hinner nog inte riktigt 

med att anpassa mig utan kastas liksom fram och tillbaka hejvilt utan att riktigt 

stanna upp och andas mellan varven. (Blogg 3) 

 

Håret ses som en del av kvinnornas identitet som försvinner i samband med behandling av 

cancer. Håravfall innebär ett intrång i deras självbestämmande och deras liv, då det inte är 

något som de själva valt. Då kvinnorna från början inte anser att håravfallet är något som 

berör dem blir det mer konkret och verkligt att de är sjuka när håret väl börjar lossna. Det 

blir en ständig påminnelse för kvinnan och omgivningen om att hon är sjuk. De blir även 

påminda varje gång de går förbi en spegel då de ser en kvinna utan hår, ögonbryn eller 

ögonfransar. Dock så vet de att det kommer växa ut igen och att det finns peruk att bära 

under behandlingens gång, vilket beskrivs som en trygghet samtidigt som peruken blir ett 

sätt att stänga ute känslorna.  
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Mitt hår är mitt allt och att tappa håret tog en stor del av mig. Jag kunde aldrig tro 

det själv, och en del tycker att jag bara är ytlig. Det finns till och med dem som menar 

att jag har sluppit lindrigt undan för att jag anser att förlora håret har varit så svårt. 

(Blogg 5) 

Känslan av att förlora sig själv, sitt gamla jag, bidrar till en stor sorg och saknad. Det 

uppkommer en identitetskris då distansen till kvinnornas gamla jag blir större och 

svårhanterligt. De beskriver vetskapen om att deras personlighet, kroppar och hår kommer 

komma tillbaka. Dock tillåter de sig sörja över att de förlorat sig själv för att kunna bearbeta 

det. En förnekelse till att cancer skulle bli kvinnornas identitet fanns. I början av sjukdomen 

insåg de inte hur sjuka de var. När sanningen sedan sjönk in kom insikten om att de är precis 

som alla de andra hårlösa kvinnorna. Sedan kom kännedomen om att livet aldrig skulle bli 

detsamma igen. Kvinnorna beskriver det som ett hot mot deras existens och att cancern 

kommer förändra livet för dem. 

Kanske är jag en av dem som har tur och överlever, kanske hittades min cancer 

tillräckligt tidigt… Kanske inte… Men jag har cancer och mitt liv blir aldrig precis 

detsamma. (Blogg 4) 

Känslan att tappa sin personlighet beskrivs av kvinnorna. De vill inte identifieras som den 

cancersjuka personen, utan de vill ses som den person de alltid varit. Många vill hålla sin 

tidigare personlighet vid liv även om de känner sig trötta, arga, ledsna och irriterade då de 

är inne för behandling på sjukhuset. Tanken av att tappa sin personlighet bland alla 

sjukhusvistelser beskrivs som skrämmande. Kvinnorna beskriver sina själar som trasiga 

under behandlingstiden. De känner inte igen sig själva och en känsla av att vara vilsen 

uppkommer. Att inte längre vara kapabel till att veta hur de ska förhålla sig till sig själva. 

Frågor som kvinnorna ställer sig är ovissheten om vart personligheten tog vägen, om den 

någonsin kommer tillbaka och rädslan över hur livet kommer bli efter cancer.  

På nått sätt har jag tappat bort mej själv i denna resa. Vart finns jag i allt detta? Jag 

är inte jag längre, ja vill bara hitta mej nånstans. (Blogg 8)  

I de fall då kvinnorna tagit bort både livmoder och äggstockar är biologiska barn inte längre 

en möjlighet. Kvinnorna känner en sorg över att inte längre kunna få biologiska barn.  Gåvan 

att bära och föda ett barn är längre inte möjlig. Det finns även ilska över att cancern har 

förstört framtida livsplaner om barn. Dock i de fall då kvinnorna har kvar äggstockarna, kan 

de frysa in ägg för en framtida möjlighet till att få biologiska barn genom surrogatmoderskap. 

Känslan av frustration blir påtaglig när människor i deras omgivning påpekar och påminner 

om möjligheten till adoption.  

”Ja, jag kan adoptera men det har jag ju alltid kunnat, eller?” För mig är det två 

helt skilda saker, min sorg över att jag nu rent fysiskt inte kan bära ett barn har för 

mig ingenting att göra med mina eventuella möjligheter till adoption. (Blogg 1) 
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Sorgen de ständigt bär på kommer alltid finnas där och påminna dem om vad de har förlorat 

till följd av cancern. Påminnelsen av barn är konstant då spädbarn, gravida eller barnvagnar 

syns överallt. Att ständig bli påmind från omgivningen när vänner får barn och blir gravida 

beskrivs som en stor sorg och ensamhet, då ingen annan kan relatera till deras situation. Det 

finns osäkerhet hos omgivningen angående hur kvinnorna ska bemötas då någon i deras 

närhet blivit gravid. Kvinnorna uppmanar till att de vill bli behandlade precis som vanligt 

och dela lyckan tillsammans genom graviditeten.   

Många som fått barn runtomkring. Vill inte att ni ska ha dåligt samvete inför mig, är 

oerhört glad för er skull. Men det är lite tufft och något jag bearbetar. (Blogg 6) 

Cancerns påverkan på kvinnornas relationer 

Bemötandet från vårdpersonalen har haft stor betydelse för kvinnorna. 

Kontaktsjuksköterskorna och läkarna har varit ett stort stöd för kvinnorna under 

sjukdomsförloppet. Det leder till att kvinnorna känner sig trygga och säkra när de vistas på 

sjukhuset under sina behandlingar och inför sina operationer. Att få känna en sådan trygghet 

och ett sådant stöd visar sig ha stor betydelse när det kommer till frågan om att ta stora beslut 

i samband med sjukdomen. Kvinnorna belyste vikten av att få samtala med sina läkare kring 

händelseförloppet och om hur framtiden kommer att se ut. En stor tacksamhet hos kvinnorna 

infann sig gentemot sina läkare och det bemötandet dem fått. 

Kära värld, okej tänkte jag, hoppet är kanske inte dött ändå och så himla fin hon är, 

min ängel! Ända från start så har hon varit den person som kämpat för mig och min 

önskan om att få fler barn, hon har gjort så mycket mer än vad hon egentligen hade 

behövt göra och utan henne så hade jag nog inte klarat av alla operationer så bra 

som jag faktiskt gjort och nu hade hon en plan. Jag gillade hennes plan skarpt.  

(Blogg 1) 

I vissa situationer upplever kvinnorna att de inte blir bemötta på ett bra sätt. De känner sig 

som en siffra i systemet och att det inte är någon som tar sig tid för dem. Det finns ingen 

som vill lyssna på deras funderingar kring cancern, behandlingen eller livet efter cancern. 

Kvinnorna uttrycker i dessa fall en känsla av ensamhet och otrygghet, där ingen förstår deras 

rädsla och det leder till att paniken över ovissheten ökar.  

Jag försöker tala om att jag är livrädd men det känns inte som att någon riktigt 

lyssnar. Jag börjar få panik och försöker igen tala om hur rädd jag är. (Blogg 7) 

Relationen till sina närstående ses som en central del i kvinnornas liv och de upplever att 

deras närstående bemöter dem på samma sätt som innan de drabbades av sjukdomen. Deras 

närstående finns där för dem och stöttar dem genom de tuffa behandlingarna och besluten 

som är tvungna att tas i samband med cancerbeskedet. De närstående är kvinnornas trygghet, 

då de är omhändertagande och några de kan umgås med för att livet skulle kunna kännas så 

normalt som möjligt.  
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När jag berättade för min mamma att jag hade cancer fanns hon vid min sida hela 

resan. Varenda läkarbesök. Allt ja gick genom så fanns hon där vid min sida. Som 

en stötte pelare och en axel att gråta på. (Blogg 8) 

Cancerbeskedet gör att bemötandet från närstående blir påverkat då de inte vet hur de ska 

hantera den nya situationen. De menar på att beskedet gör att flera av deras närstående har 

svårt att samtala med kvinnorna och att konversationerna blir obekväma då de inte vet hur 

de ska förhålla sig till det. Kvinnorna känner att deras närstående bemöter dem annorlunda 

och att de blir ifrågasatta angående deras mående under cancerbehandlingarna. Vissa 

människor i kvinnornas omgivning har svårt att förhålla sig till kvinnorna och deras 

sjukdom. Detta gör att människor i omgivningen inte vågar möta deras blickar. 

Jag är trött på att få sorgsna blickar efter mig. Jag är trött på att behöva möta 

bekanta som inte vågar möta min blick. Jag är trött på att behöva bli ifrågasatt när 

jag säger att jag faktiskt mår bra. För tro mig, som cancersjuk så har man även 

dagar då man får må fantastiskt bra. (Blogg 3)  

Att hantera det nya livet 

Kvinnorna inser att cancern kanske aldrig kommer försvinna och att det kommer förbli en 

del av deras framtida liv. Det finns en stor rädsla för att aldrig bli frisk från cancern och det 

kommer bli deras död. Eftersom rädslan är konstant är det viktigt med kontinuerlig 

uppföljning med till exempel röntgenundersökningar för att minska oro. Det resulterar i en 

ökad trygghet hos kvinnorna då uppföljning sker för att upptäcka eventuella återfall. Det 

finns rädsla över att bli utelämnad efter avslutad behandling. Kvinnorna upplever att de inte 

fått tillräcklig med information angående livet efter behandlingarna.  

Chansen att cancer kommer tillbaka är inte så stor, men rädslan finns och kommer 

alltid finnas där ändå. (Blogg 6)  

  

Det är viktigt att förbereda sig på att överleva och anpassa sig till den nya vardagen. För att 

kunna återgå till vardagen behöver kvinnorna ta tag i sin canceridentitet. Det kan handla om 

att hitta tillbaka till sig själva eller hantera den nya identiteten de fått efter cancern. Under 

behandlingarna upplevde kvinnorna att livet sattes på paus och att de ser fram emot vardagen 

och normaliteten. För att återgå till normaliteten förändras livsvärlden på så sätt att de 

fokuserar mer på det friska än på det sjuka. Det handlar om att se det betydelsefulla i 

vardagen. Familj, vänner och jobb kan vara faktorer som kvinnorna anser vara betydelsefulla 

för tillfrisknandet och för att återgå till vardagen.   

 

Så småningom kommer nästa fas, man går tillbaka till livet – och då börjar man 

glömma eller skjuta bort att man någonsin haft cancer… Men samtidigt måste man 

göra upp med sin canceridentitet, släppa offerkoftan och ta tag i att leva det liv 

man drömde om att få tillbaka. (Blogg 4) 
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Resultatsammanfattning 

Kvinnorna upplever oro över hur livet kommer påverkas av en cancerdiagnos. De beskriver 

en ständig ovisshet över hur sjukdomen kommer att påverka det dagliga livet. Konsekvensen 

blir en förlorad existens där både relationen till sig själva och till närstående påverkas. I 

upplevelserna beskrivs kampen mellan det friska och det sjuka där man pendlar mellan att 

få vara en ansvarstagande mamma och flickvän till att vara beroende av andra under 

behandlingsperioden. Relationen till vårdpersonal och närstående anses vara ett viktigt stöd. 

Dock upplever kvinnorna sig ibland förbisedda och negligerade, vilket leder till ett minskat 

välbefinnande. Cancerdiagnosen förändrar kvinnornas livsvärld då de måste anpassa sitt 

framtida liv efter de nya förutsättningarna. Sorgen över att inte kunna få biologiska barn, att 

tappa sitt hår och att förlora sig själv blir påtaglig. När kvinnorna sedan är färdigbehandlade 

för sin cancer har de många funderingar om hur livet kommer se ut efter cancern och hur de 

ska anpassa sig till det nya livet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod för att beskriva kvinnors upplevelser av att 

leva med äggstockscancer eller livmoderhalscancer. En kvalitativ metod leder till en 

fördjupad förståelse för människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (Segesten, 

2012). Eftersom kvinnornas subjektiva upplevelser och erfarenheter av sjukdomen skulle 

studeras ansågs en kvalitativ metod relevant för att besvara syftet. 

Datainsamlingen i en kvalitativ studie kan samlas in genom intervjuer, bloggar, berättelser 

eller observationer (Henricson & Billhult, 2017). I den här studien har författarna valt 

narrativa berättelser, i form av bloggar, som datainsamlingsmetod. Det ansågs relevant för 

att besvara syftet av kvinnornas upplevelser av att leva med sin sjukdom, då de själva valt 

att skriva om sina upplevelser i en blogg (Eastham, 2011). Då sökmotorn Google användes 

fick författarna inte enbart fram resultat kopplat till sökordet blogg. Verktyg på Google 

användes för att begränsa sökresultatet dessa var: Avgränsning mellan åren 2013-2018, att 

de skulle vara skrivna på svenska och från Sverige. Det gjorde att sökningen blev mer 

specificerad då det uppkom mindre antal träffar. Det resulterade slutligen i åtta utvalda 

bloggar. Eftersom det fanns en begränsad tid till förfogande uteslöts intervjuer. Intervjuer 

ger dock en möjlighet till att se ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonläge eller eftertänksamhet 

hos deltagarna (Danielsson, 2017b). I de fall intervjuer används som datainsamlingsmetod 

har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor för att få en så detaljerad information som 

möjligt om deltagarnas erfarenheter (Friberg & Öhlén, 2017). I den här studien kunde inte 

följdfrågor ställas, då datainsamlingen bestod av bloggar, dock ansågs datamättnaden vara 

uppnådd då kvinnorna i bloggarna hade liknande upplevelser av sin cancer. Därför ansåg 

författarna att inkludering av ytterligare bloggar inte hade tillfört ny data. Ansiktsuttryck, 

kroppsspråk eller tonläge kan inte heller tolkas då bloggar används. Tolkningsfel kan uppstå 

då de som läser bloggarna kan tolka dem på ett annat sätt än vad den ursprungliga författaren 

avser.  

 

Bloggarna skulle vara skrivna på svenska och av kvinnor som var mellan 20 och 55 år vid 

insjuknandet.Vid datainsamling hittades dock inga bloggar skriva av kvinnor över 32 år som 

svarade på uppsatsens syfte. Detta gjorde att kvinnorna i de utvalda bloggarna var mellan 

20-32 år. Då enbart ett fåtal personer inkluderas i studien och att deras upplevelser beskrivs 

utifrån individens bakgrund begränsas överförbarheten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017). Eftersom det enbart är kvinnor i åldrarna mellan 20 och 32 år kan inte känslorna som 

dessa kvinnor beskrivit generaliseras för alla kvinnor som drabbas av äggstocks- och 

livmoderhalscancer. Människor utan äggstockar eller livmoder exkluderades i studien då de 

inte kan drabbas av dessa cancerdiagnoser. För att minska risken för feltolkningar har 

bloggar skrivna på annat språk än svenska exkluderats.  

 

För att öka tillförlitligheten handlar det om att grundligt redogöra för analysarbetet och ha 

ett noggrant arbete under hela forskningsprocessen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017). Författarna till föreliggande uppsats har läst och genomfört delar av analysen 

gemensamt, vilket också ökar tillförlitligheten. Ett exempel på ett analysschema där 
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meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underteman och teman presenteras 

för att beskriva en del av analysprocessen (Tabell 1). Författarna har identifierat ett mönster 

i textinnehållet där skillnader och likheter har tagits fram och bildat teman och underteman. 

Författarna till den här uppsatsen ansåg denna analysmetod vara relevant för att få ut så 

många upplevelser som möjligt utifrån bloggarna. Det var även ett bra sätt för att bearbeta 

innehållet i bloggarna. För att öka syftets tillförlitlighet togs författarnas förförståelse i 

beaktning under hela analysprocessen. Tidigare erfarenheter och förväntningar har 

diskuterats för att inte förförståelsen skulle påverka resultatet. Dahlborg-Lyckhage (2017) 

menar på att förförståelsen bör göras medvetande då den kan påverka och styra den pågående 

analysen. 

 

För att stärka uppsatsens trovärdighet anser författarna till denna uppsats att bloggar är 

relevanta, då kvinnornas egna upplevelser och erfarenheter av äggstockscancer eller 

livmoderhalscancer beskrivs.  För att öka trovärdigheten, förstärka resultatet och illustrera 

upplevelserna har citat använts. Citat illustrerar innebörden av de teman och underteman 

som presenteras och åskådliggör innehållet (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Analysmaterialet 

innefattar åtta utvalda bloggar. Mängden av analysmaterial anses vara tillräcklig för att 

besvara uppsatsen syfte. Det är även en hanterbar mängd material för att hinna med inom 

den tidsram som är avsatt för uppsatsen. Författarna har enskilt läst igenom allt material från 

bloggarna för att skapa sig en individuell bild av helheten. Därefter har innehållet diskuterats 

tillsammans för att se till att inte förförståelsen påverkat resultatet. Dock så kunde författarna 

till denna uppsats se att deras förförståelse stämde överens med uppsatsens resultat. Sedan 

valde författarna enskilt ut meningsbärande enheter som besvarade syftet. Författarna 

kondenserade sedan texten tillsammans för att kodningsföra innehållet. Sedan diskuterar 

författarna det tillsammans för att se så att det stämmer överens med textens helhet och 

uppsatsens syfte. Även här hade författarna en öppenhet och följsamhet av texten för att hitta 

meningsbärande enheter. Dock så finns det en risk för att studiens resultat påverkas, då 

författarna själva valt ut de meningsbärande enheterna. Det bidrar därför till att 

tillförlitligheten kan riskeras att påverkas negativt. Lundman och Hällgren-Granheim (2017) 

menar på att för stora meningsbärande enheter kan vara svåra att hantera då det kan ha flera 

betydelser och därför finns en risk att en del innehåll går förlorat. 

Etiska överväganden har diskuterats och det har förts ett resonemang kring om 

konfidentialiteten har tagits i beaktning eller inte. För att respektera författarna till bloggarna 

har ett beslut tagits att inte ange namn på kvinnorna eller någon länk till bloggarna i 

uppsatsen. Dock har citat använts för att öka tillförlitligheten i studien. Eftersom kvinnorna 

valt att publicera bloggarna och är öppna för allmänheten ansågs det att kvinnorna samtycker 

till användning av sina bloggar. På så vis anser författarna till denna uppsats även att 

samtyckeskravet tagits i beaktning. 

Resultatdiskussion 

Kvinnorna beskriver svåra känslor kring sjukdomen. De upplever ovisshet och oro kring hur 

livet kommer förändras i samband med behandlingarna och hur vardagslivet ska fungera. 

Kvinnorna känner frustration och sorg över sin sjukdomssituation, vilket gör att de tar 

avstånd från vissa aktiviteter och människor. Det gör att de känner sig ensamma, att de har 
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tappat bort sig själva och att de är fast i sin cancer. Kvinnornas livsvärld förändras och 

livskvaliteten påverkas negativt i samband med cancern. Kvinnorna upplever en 

identitetskris då distansen till sitt gamla jag växer och blir svårhanterlig. Reis, Kizilkaya-

Beji och Coskun (2010) bekräftar detta då det kan leda till att kvinnor har problem att hitta 

sin identitetsroll och känner sig otillräckliga inför närstående. Det kan handla om att känna 

sig otillräcklig som mamma, fru eller flickvän. Kvinnornas livsvärld påverkas negativt i de 

fall de inte känner sig närvarande på samma sätt som tidigare. Genom att ha kontroll över 

sin situation och få vardagen att fungera efter de förutsättningar som finns skapas en 

meningsfull tillvaro (a.a). För att kvinnorna ska kunna hantera sina känslor menar Hammer, 

Mogensen och Hall (2009) att det är viktigt att de fokuserar på det som sker nu och håller 

osäkerheten om framtiden på avstånd. På så sätt inbringar det hopp för att kunna hantera 

verkligheten.  

Kvinnorna upplever att kroppen förändras i samband med cancern och att de förlorar 

kontrollen över sina kroppar. Kroppen är numera oförutsägbar och främmande då den inte 

fungerar som tidigare. Då håret börjar falla av och musklerna försvagas blir det mer påtagligt 

för kvinnorna att cancern har övertagit deras kroppar. I samband med den kroppsliga 

förändringen upplever kvinnorna att deras kvinnlighet går förlorad. Detta leder till att deras 

levda subjektiva kropp förändras och att integriteten går förlorad. Sekse, Gjengedal och 

Råheim (2013); Wiklund (2003) poängterar att då kvinnorna blir främmande för sina kroppar 

måste de lära sig att förhålla sig till dem och dess förändringar. De kroppsliga förändringarna 

innebär att kvinnorna skambelägger sig själva då de inte känner att de har den kontroll över 

kroppen som de tidigare haft. Det påverkar deras intima relationer negativt då de inte är 

bekväma med sina kroppar. Därför kan sexuella och intima frågor vara svåra att samtala om 

med sin partner. Även partnern kan uppleva svårigheter då det är en känslig fråga för de båda 

(a.a). Ekwall, Ternesteds och Sorbe (2003) menar att kvinnor med gynekologisk cancer 

anses ha ett behov av att samtala om hur de kroppsliga förändringarna påverkar både det 

dagliga livet och sexualiteten. De kan även uppleva det svårt att samtala om detta med sin 

partner (a.a). I föreliggande uppsats beskriver kvinnorna sina känslor angående sina 

kroppsliga förändringar, dock tar de inte upp hur deras intima relationer eller deras sexualitet 

påverkas. Författarna till föreliggande uppsats antar att orsaken till att kvinnorna inte tar upp 

detta är att det är något som anses privat och vill därför inte dela med sig av detta till 

allmänheten. Kvinnorna tar emellertid upp hur deras fertilitet påverkas i samband med 

behandlingarna. Det bidrar till en stor sorg hos kvinnorna då de inte längre har möjlighet att 

få biologiska barn. Sekse et al. (2013); Bergmark, Åvall-Lundqvist, Dickman, Henningsohn 

och Steineck (1999) menar att infertilitet kan påverka sexualiteten negativt då det leder till 

ökad stress och oro. Infertiliteten leder till att kvinnor känner sig sårbara och ofullständiga 

då det kan påverka bilden av sig själv som kvinna.  

 

Resultatet påvisade att en god vårdrelation är något som anses vara viktig för att kvinnorna 

ska känna stöttning och tillit från vårdpersonal. De flesta kvinnor upplevde en god 

vårdrelation, dock fanns det kvinnor som upplevde en mindre god vårdrelation då de inte 

fick tillräcklig information och stöd. De fick inte möjlighet att uttrycka sina känslor och 

funderingar kring sin sjukdomssituation. Fitch (2003); Sekse, Råheim, Blåka och Gjengedal 

(2012) menar att genom att kvinnorna uttrycker sina känslor kring sjukdomen kan 

bearbetningen av cancerprocessen påbörjas. Det leder till ökad självkännedom och 

medvetenhet om sin sjukdomssituation. I vissa fall då kvinnorna inte känner sig delaktiga i 
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sin egen vård tappar de kontrollen över situationen och känner sig uteslutna. De upplever att 

det inte finns någon som uppmärksammar deras tankar och funderingar kring cancern vilket 

leder till ensamhet och maktlöshet. Berg och Danielsson (2007) beskriver att i de fall 

vårdpersonalens engagemang, information, kontinuitet samt tillgänglighet brister känner sig 

patienterna utlämnade och maktlösa. Det är därför viktigt att vårdpersonalen 

uppmärksammar patientens känslor och deras behov av individuellt anpassad information 

för att kunna vara ett stöd. Detta är något som styrks av Ekwall et al. (2003); Larsson et al. 

(2007); Saino och Lauri (2003); Sekse et al. (2010) då de menar att stöttning krävs från 

vårdpersonal för att skapa ett samspel och för att kvinnorna ska känna sig delaktiga i sin 

egen vård. Detta kan leda till en god vårdrelation och ökad trygghet för kvinnorna där ett 

förtroende kan skapas (a.a).   

 

Enligt resultatet upplever kvinnorna att cancerbeskedet gör att många av deras närstående 

tar avstånd från dem då de inte vet hur de ska förhålla sig till beskedet. Det framkommer 

dock att det inte endast är kvinnorna som behöver stöttning utan även deras närstående.  

Deshields et al. (2012) anser att de närstående behöver stöd för kunna bemöta kvinnornas 

känslor. Om närstående inte vet hur de ska hantera kvinnornas känslor kan det bli ett hinder 

för relationen. Det leder till en försämrad livsvärld, både för kvinnorna och för de närstående 

(a.a). Detta styrker även Sekse et al. (2012) som menar på att kvinnorna tillsammans med 

sina närstående ska skapa en meningsfull tillvaro och på så sätt få förståelse för varandra. 

De närstående, så som familj och vänner, är viktiga för kvinnornas tillfrisknande, då de 

skapar trygghet i vardagen (a.a).  

 

Känslan av att cancern aldrig kommer att försvinna och att det kommer bli en del av deras 

framtida liv är något som framkommer i resultatet. För att kvinnorna ska kunna återgå till 

normaliteten beskriver de att de behöver fokusera mer på det friska än på det sjuka. Hammer 

et al. (2009) menar på att genom att prioritera daglig aktivitet, äta hälsosam mat samt att 

samtala om sitt tillfrisknande inbringar hopp och välbefinnande hos kvinnorna. Genom att 

ha ett positivt förhållningssätt skapas känslan av att vara fri över att bestämma över sig själv 

och sin situation. Detta styrker Foley et al. (2006) då de menar att kvinnor uppskattar livet i 

större utsträckning efter att ha bearbetat sitt cancerbesked. Detta bidrar till att kvinnorna 

uppskattar tiden tillsammans med familj och vänner mer än vad de tidigare gjort (a.a). 

Hammer et al. (2009) och Sekse et al. (2012) tydliggör att familjen, barnen och andra 

närstående kan hjälpa kvinnorna att fokusera på annat än cancern. Det är viktigt för att kunna 

återgår till vardagen då det präglas av det kvinnorna anser vara meningsfullt (a.a).  

Konklusion 

Denna uppsats ger en djupare förståelse för hur kvinnor upplever hur det är att leva med 

livmoderhalscancer eller äggstockscancer. Ovisshet för hur sjukdomsförloppet kommer att 

yttra sig och rädsla att inte bli frisk och känna sig förbisedd är ständigt närvarande är något 

som framkommer. Därför finns ett behov av information och uppföljning för att kvinnorna 

ska känna ökad trygghet och välbefinnande. Relationen till närstående förändras då de 

upplever att deras närstående har svårt att förhålla sig till kvinnorna och deras sjukdom. 

Dock är kvinnan beroende av tryggheten som de närstående inbringar. Även relationen till 

sin egna kropp förändras då den genomgår många påfrestningar till följd av behandlingarna. 
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Kvinnorna upplever en ständig kamp i att hitta tillbaka till sig själva. De strävar ständigt 

efter att hitta det meningsfulla i vardagen för att orka hantera cancerns påfrestningar. Därför 

finns ett stort behov av stöd både från vårdpersonal och närstående då det leder till en ökad 

livskvalité hos kvinnorna. Genom en fördjupad förståelse för kvinnornas upplevelser kan 

sjuksköterskor möta kvinnorna på en individanpassad nivå. Strategier kan då utarbetas för 

att stödja och bemöta de individuella behov som kvinnorna och deras närstående ger uttryck 

för.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

Sjuksköterskan kan komma att möta kvinnor med livmoderhalscancer eller äggstockscancer 

inom vården. Därför är det viktigt att belysa kvinnors upplevelser av att leva med någon av 

dessa cancersjukdomar för att skapa en förståelse och inblick i kvinnornas behov. Det ger 

sjuksköterskan en möjlighet till att prioritera kvinnans viktigaste behov och skapa en bättre 

anpassad omvårdnad för patienten. Kvinnorna indikerar i uppsatsen att de upplever viss 

okunskap hos vårdpersonal angående äggstockscancer och livmoderhalscancer. Därför är 

den här uppsatsens resultat viktig för att kunna implementera ny kunskap hos sjuksköterskan. 

Kunskap om kvinnors känslomässiga och fysiska upplevelser i samband med dessa 

cancersjukdomar kan leda till ökad förståelse för kvinnans informationsbehov. Genom 

förståelse kan sjuksköterskan våga tala om kroppsliga förändringar, sexualitet och tankar 

kring framtid med kvinnan och dess närstående. Kvinnorna i denna uppsats nämner inte hur 

sexualiteten och deras sexuella hälsa har påverkats. Dock påvisar tidigare forskning att den 

sexuella hälsan är viktig för att kvinnorna ska uppleva livskvalité. Därför bör ytterligare 

forskning genomföras på området för att tydliggöra hur äggstockscancer och 

livmoderhalscancer påverkar sexualiteten hos kvinnorna. Det är sjuksköterskans uppgift att 

vara uppdaterad med aktuell forskning för att kunna bemöta patienten med goda 

förutsättningar till en bra vård.  
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