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SAMMANFATTNING 

 

Att drabbas av en sjukdom som leder till döden tidigare än förväntat kan göra att 

livsvärlden raseras. Syftet med studien var att belysa de resurser som har betydelse för 

kvinnor som drabbats av en obotlig cancersjukdom. En narrativ studie med en kvalitativ 

ansats genomfördes med bloggar som datamaterial. Som analysmetod användes en 

innehållsanalys. Urvalet var fem kvinnor i åldrarna 25-40 år med olika cancerdiagnoser. 

Resultatet presenteras utifrån teman; resurser i relationer med kärlek och stöd, 

copingresurser för att orka leva med sjukdomen, resurser i må-bra-saker samt positiv 

inställning till livet. Fynden framkom i form av resurserna föräldrar, förmågan att 

förtränga sjukdomen, bry sig om sitt utseende samt att kunna leva i nuet.  

 

Denna studie gav inblick i vilka resurser som fanns hos cancerdrabbade kvinnor och vad 

som är viktigt för vårdpersonal att uppmärksamma. Resurserna är viktiga att 

uppmärksamma för att kunna individanpassa vården och därmed främja till ökat 

välbefinnande för varje enskild patient.  
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INLEDNING 

 

År 2006 avled 21 996 personer till följd av cancer. Ett cancerbesked förändrar hela 

människans livsvärld och således vardagslivet. Att orka leva med ett sådant besked 

kräver styrkor hos den enskilda individen. Intresset har väckts för vilka resurser som den 

cancerdrabbade har för att orka leva vidare med sin sjukdom. Ett mindre vanligt 

datamaterial i form av bloggar ligger till grund för studien, då det var svårt att hitta 

litteratur och forskning inom området resurser. 

 

 

BAKGRUND 

 

Fakta cancersjukdomar  

År 2007 fick ca 50 000 personer cancer i Sverige. Av dessa fall ställdes nära 200 olika 

cancerdiagnoser och året där innan dog 21 996 personer till följd av sin cancersjukdom. 

Cancer innebär att kroppens celler börjar dela sig okontrollerat. Detta bildar tumörer, som 

i sin tur kan bilda metastaser. Förloppet är olika beroende på sjukdom, person och var 

cancern sitter. Symtomen varierar beroende på tumörens plats, men ofta blir den sjuka 

allmänpåverkad i form av trötthet, viktnedgång och feber. Miktionsproblem, blödningar 

och knölar är andra fysiska symtom vid cancer (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009). 

 

Cancer drabbar inte bara människan fysiskt, utan också på många sätt psykiskt. En studie 

av Helms, O’hea och Corso (2008) visar att kvinnor var generellt sett mer medvetna om 

sitt utseende och drabbades hårt psykiskt av biverkningar från cancerbehandling, så som 

håravfall och förlorad kroppsdel. Detta hade en negativ inverkan på kvinnans kroppsbild 

och den syn som kvinnan hade på sig själv. 

 

Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid bemötande av cancerpatienten. För ett 

omhändertagande krävs det att vårdpersonalen har tillräckligt med kunnande om 

sjukdomen i dess aktuella fas. Medmänsklighet, integritet och lyhördhet är centrala 

egenskaper för en god uppföljning. Eftersom en obotbar cancer är en kronisk sjukdom är 

kontinuitet också viktigt för patienten. Eftersom behandling och uppföljning varierar över 

tid kommer kvinnan att träffa olika vårdgivare. Det är då viktigt att dessa samarbetar och 

att man håller en tydlig vårdkedja där informationen om patienten är känd av alla i laget 

så att vårdkedjan hålls intakt (OC - norra regionen, 2000).  

 

Resurser 

Människor som råkat ut för svåra trauman lockar fram okända krafter inom sig för att 

överleva. Även om människor reagerar olika beroende på sjukdom, påfrestningar eller 

vilken bakgrund de har så utvecklas ofta en snabbtänkthet, en fysisk styrka, en uthållighet 

och en snabb anpassning till den nya situationen. Patientens förmåga att hantera sin 

sjukdomssituation beror på vilka resurser personen har (Brudal, 1995). 

 

Ordet resurs kommer ifrån det latinska ordet resurgere som betyder höja eller hämta sig 

(Svenska akademins ordbok, 2008). Det finns olika definitioner för ordet resurs i 

uppslagsverk och ordböcker. Resurs definieras som något som finns att tillgå för viss 
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verksamhet, t.ex. arbetskraft, kunskap och kapital (Nationalencyklopedin, 2010). Resurs 

kan också betyda tillgång, hjälpmedel, möjlighet eller utväg (Malmström, Györki, 

Sjögren, 2006). 

 

Inom vårdvetenskapen har ordet resurs främst följande definitioner: Inre resurser beskrivs 

som en inre kraft eller styrka i form av positiva egenskaper som en människa använder 

sig av för att ta kontroll över sitt liv. När människan får kontroll över sitt liv ger det 

henne möjlighet att fatta meningsfulla beslut angående sin hälsa och sitt liv (Wiklund, 

2003). De inre resurserna kan också liknas vid inre styrkor och egenskaper så som mod, 

tro, hopp, kärlek, ödmjukhet, vänskap, besinning, visdom, förmåga att verbalisera känslor 

och tankar, vilja, motivation, uthållighet och kreativitet (Wärnå, 2002). 

 

Yttre resurser beskrivs som faktorer utifrån som finns för patienten på olika sätt. Det kan 

vara en bostad, närmiljö, familj, vänner, vårdpersonal, grannar, föreningar, arbetsplats, 

husdjur, ekonomi eller tillgång till sjukvård (Carnevali, 1990). 

 

Resurserna kan vara materiella, kognitiva eller emotionella, men också värderesurser, 

attitydresurser, interaktionsresurser eller relationsresurser. De kan till exempel förklaras 

som hälsa, energi, intelligens, förmåga att lösa problem eller förmåga att förstå andra 

människor och att komma överens med dem (Antonovsky, 1991). 

 

Coping 
Coping har betydelsen ”bemästring eller hantering”, men har kvar sitt engelska begrepp 

på svenska (Carlsson, 2007). Copingförmågan grundläggs i barndomen och påverkas av 

individens resurser, personlighet och karaktärsdrag. Copingförmågan påverkar hur vi 

bemästrar den stress som en förändrad livsvärld innebär. Efter genomgången kris kan 

copingförmågan förbättras beroende på hur vi lyckades ta oss ur krisen. En kris kan öka 

individens självtillit och förmågan att hantera en liknande situation. Har personen 

otillräckliga copingresurser att hantera sin kris så leder en kris till lidande (Brattberg, 

2008). 

 

Brattberg (2008) nämner olika beskrivningar på vad coping innebär. Coping kan vara 

tankemässiga och beteendemässiga ansträngningar för att hantera inre och yttre krav, 

strategier för stresshantering, mekanismer som individen använder för att möta hot, 

verktyg för att hantera vardagens oplanerade händelser eller ett beteendemönster som gör 

att individen kan svara mot stress och/eller emotionell stress.  

 

Coping kan indelas i aktiv och passiv coping. Aktiv coping innebär att personen är 

medveten om de resurser hon har för att bemästra situationen medan passiv innebär att 

processen sker omedvetet (Brattberg, 2008). Coping delas in i två delar; copingstil och 

copingstrategi. Copingstil är den stil som en individ har för att hantera stressorer. Olika 

copingstilar kan vara ”fighting spirit” (kämparanda) och undvikande av sjukdomen. 

Copingstrategi betyder det som gjordes för att hantera situationen (Carlsson, 2007). 
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Tidigare forskning om resurser 
I Saares och Suominens (2005) studie beskrivs inre och yttre copingresurser hos kvinnor 

med bröstcancer på en korttidskirurgisk avdelning. Resultatet indelades i tre olika faser 

beroende på sjukdomens förlopp. De inre resurserna som framkom i studien var 

värderings- och attitydresurser i form av förmåga att acceptera cancern. Det fanns också 

inre kognitiva och emotionella resurser i form av vilja att bekämpa sjukdomen eller 

förmåga att leva en dag i taget. Dessutom var en balanserad livssituation en stor inre 

resurs. De viktigaste yttre copingresurserna i sjukdomsfasen var familj, vänner och 

kollegor. Dessa gav kvinnorna emotionellt stöd i form av lyssnande, empati, uppmuntran 

och intresse. Andra yttre resurser var informativt stöd, i form av möten med andra med 

samma sjukdom, instrumentellt stöd, i form av skjuts till sjukhuset, hushållsarbete eller 

att ta hand om barnen. Sjukvårdspersonalens vårdande sågs som en yttre resurs, särskilt 

bröstcancerteamet, dess koordinator och kirurg. Kvinnorna kände trygghet och mindre 

ensamhet med bröstcancerteamets stöd. Att uppleva befrielse av att operera bort 

cancertumören och att inte vara rädd för operationen var också en inre emotionell resurs. 

Efter att kvinnorna opererats sågs hopp som en resurs. Yttre resurser var emotionellt stöd, 

dagliga aktiviteter och arbete. 

 

Mårtensson, Carlsson och Lampic (2008) undersökte om sjuksköterskor jämfört med 

patienten hade samma syn på patientens copingresurser, livskvalitet och emotionella 

stress. Resultatet visade att sjuksköterskor undervärderade cancerpatienters 

copingresurser och trodde att patienternas livskvalitet var sämre än patienterna själva 

upplevde den. Det visade sig också att sjuksköterskan hade en pessimistisk syn på 

patientens inre och yttre resurser. Studien visar att det är viktigt att vara medveten om 

risken att göra systematiska felbedömningar av patientens status. Det behövdes ökat 

fokus på patientens inre resurser för att förbättra förmågan att göra korrekta bedömningar 

och bättre individanpassade omvårdnadsplaneringar.  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt ifrån vårdvetenskapliga begrepp där patientens perspektiv 

framhålls. Livsvärld, levd kropp/subjektiv kropp, välbefinnande och vårdrelation är 

vårdvetenskapliga begrepp som ligger inom ramen för uppsatsen. 

 

Livsvärld 

Livsvärlden beskrivs som den verklighet som vi lever i dagligen och tar för given, som 

den värld där vi tycker, tänker och känner. Genom vår kropp och upplevelser av oss 

själva och omvärlden får vi tillgång till vår livsvärld. Kroppen bär vår livshistoria och 

våra känslor. Att se en patient ur ett livsvärldsperspektiv innebär att sjuksköterskan 

uppmärksammar människans dagliga tillvaro och vardagsvärld. Det är i teorin om en 

livsvärld som människors upplevelser och erfarenheter lyfts fram (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 
Malt (1982) i Brudal (1995) anser att fyra olika villkor skulle finnas för att en människa 

ska anpassa sig till en ny situation. Människan är tvungen att hantera sina känslor för att 
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finna en teknik att hantera en svår situation, som skulle kunna vara till exempel cancer. 

Förmåga att behålla självkänslan och förmåga att fatta egna beslut är också viktigt för att 

kunna anpassa sig till den nya livsvärlden. 

 

Ett livsvärldsperspektiv innebär att se människan i relation till omvärlden och kroppen. 

Kroppen är ett subjekt. Förändras livsvärlden så förändras också kroppen  

(Dahlberg et al., 2003). 

 

Levd kropp/subjektiv kropp 
Den subjektiva eller levda kroppen är det redskap vi använder för att få tillgång till 

omvärlden. En förändring av vår kropp påverkar tillgången till livet och vår syn på oss 

själva och på så sätt även vårt lidande och/eller välbefinnande. Kroppen är ett subjekt; 

den är psykisk, fysisk, social och andlig samtidigt. Vår kropp är levande och består av till 

exempel minne, tankar och visdom samtidigt. Vi bär den alltid med oss och därför har vi 

inte vår kropp, utan vi är vår levda kropp. En sjukdom leder till att vi har förlorat en del 

av vår levda kropp, det är ett lidande att vilja något vår kropp inte längre kan. På så sätt 

har vi mist en del av vår livsvärld. Genom att se på kroppen på detta sätt får vi även en 

annan syn på hur ohälsa påverkar oss (Dahlberg et al., 2003).  

 

Välbefinnande 

Välbefinnande i vårdvetenskaplig bemärkelse, beskrivs som en del av hälsa. Hälsa är ett 

integrerat tillstånd av välbefinnande, sundhet och friskhet. I förhållande till resurser så 

innebär hälsa att ha tillräckligt med resurser för att må bra, kunna förverkliga sina 

personliga mål och att klara av sin vardag (Antonovsky, 1991). Välbefinnande uppnås 

genom att patienten känner hälsa, sundhet och friskhet, vilket även kan kännas vid 

sjukdom. Välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp som utgår från livsvärlden och 

uttrycker en känsla hos individen. Det är därför en subjektiv upplevelse som är unik och 

personlig, vilket gör att det saknas objektiva bedömningsgrunder (Wiklund, 2003). 

Välbefinnande förhåller sig till lidande genom att det skapar en kamp för hälsa. För att 

uppleva välbefinnande krävs att en människa vågar uttala sitt lidande (Dahlberg et al., 

2003). Lidande innebär att människan begränsas i sin livsvärld. Lidande kan yttra sig i 

olika dimensioner: vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. För att känna 

välbefinnande vid lidande måste människan nyttja sina resurser (inre/yttre). Lidande 

innebär att hälsa tas ifrån människan, en sorg kommer över det förlorade välbefinnandet. 

För att uppnå välbefinnande igen strävar människan efter ett mål i framtiden som ger 

denne hälsa och välbefinnande (Wiklund, 2003). 

 

Vårdrelation 
Dahlberg et al., (2003) beskriver en god vårdrelation som att vården kan erbjuda lindrat 

lidande och ökat välbefinnande. En god vårdrelation kännetecknas av öppenhet i relation 

till patienten, att se patienten som levd kropp och att ha tid för denne. Då kan styrkor och 

problem hos den enskilde individen fångas upp. Det är viktigt att som vårdpersonal vara 

medveten om sina egna känslor och att på så sätt i sitt yrke ha en professionell hållning.  

 

Källerwald (2007) visar i sin forskning hur ett gott och berörande vårdmöte kan vara och 

dess betydelse för patienten. Resultatet visar att livskraft frigjordes hos patienten som 
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bidrog till att denne orkade kämpa emot cancern. Vårdmötet betonades som en resurs när 

patienten blev bekräftad som människa, eftersom det då skapades möjligheter för 

patienten att använda sin egna inre kraft (Källerwald, 2007).  

 

Samtalet med en svårt sjuk människa bör vara byggt på en känsla av tillit mellan vårdare 

och patient. Som personal innebär yrkesrollen att vara stödjande för patienterna. Det är 

viktigt att utgå ifrån att varje människa är unik. Vårdpersonal bör till exempel lyssna, 

finnas till, stödja eller ge råd beroende på hur patienten uttrycker sig. Denna 

”professionella kommunikation” innebär att vi främjar en god kontakt, främjar 

problemlösning och stimulerar en patient att använda sina resurser (Eide & Eide, 2004). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

För att orka leva med en obotbar cancer så krävs det att patienten finner inre och yttre 

styrkor. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna se och identifiera dessa styrkor. Det är 

viktigt att resurserna hos en människa i kampen mot sjukdom lyfts fram, eftersom 

resurserna kan lägga grunden för patientens upplevelse av välbefinnande vid sjukdom. 

Resurserna är också viktiga att finna för att kunna individanpassa vården och därigenom 

främja ett ökat välbefinnande för varje enskild patient. 

 

Det råder en brist av vårdvetenskaplig litteratur om patientens resurser. Däremot finns det 

mycket forskning kring livskvalitet och välbefinnande i samband med sjukdom. 

Välbefinnande är ett subjektivt och kvalitativt begrepp med stor betydelse inom 

vårdvetenskapen och utgår ifrån varje människas individuella upplevelse.  

 

Vårdvetenskapen lär oss att vi genom att uppmärksamma patientens resurser kan ge en 

god vård, eftersom välbefinnande och hälsa då samtidigt kan främjas hos patienten.  

En förhoppning är att uppsatsen ska kunna ge inblick i vilka resurser som är viktiga för 

vårdpersonal att uppmärksamma i vården av obotligt cancersjuka patienter. 

 

Uppsatsen ämnar ge svar på följande frågor: 

 

 Hur hanterar kvinnor som lider av obotlig cancer sin tillvaro? 

 Vilka resurser kan skönjas i kvinnornas berättelser? 

 Hur kan sjukvårdspersonal stödja patientens resurser? 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa de resurser som har betydelse för kvinnor som drabbats 

av en obotlig cancersjukdom. 
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METOD 
 

Med utgångspunkt utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats ansågs 

bäst svara på syftet och ge en djupare förståelse för människors levda erfarenheter 

(Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006). För att få svar på syftet gjordes en narrativ studie 

av bloggar. Narrativa studier ger möjlighet att få del av människors personliga 

livsberättelser. En narrativ studie innebär att studien är baserad på människors egna 

berättelser. En sådan typ av studie var lämplig eftersom patienters berättelser alltid har 

varit en central källa till ökad kunskap inom vården (Friberg, 2006). 

 

Urval 

Materialet som användes var fem stycken bloggar som var skrivna utav kvinnor med 

cancer. För att få variationer i urvalet valdes bloggar där kvinnorna hade olika 

ursprungsdiagnoser, vilka var bröstcancer, livmodercancer, fettvävscancer, hudcancer 

och tjocktarmscancer. Dessa cancerdiagnoser var olika utvecklade, men hade alla 

metastaserat, varför syftet begränsades till obotbar cancer. I två av bloggarna finns inlägg 

av anhöriga som skriver att kvinnorna har avlidit. I två andra bloggar slutade kvinnorna 

skriva av okänd anledning och en av kvinnorna skrev fortfarande när datainsamlingen 

avslutades. Alla bloggarna inkluderades dock för att de uppnådde de urvalskriterier som 

författarna hade utformat. Urvalskriterierna innebar att bloggarna skulle vara skrivna på 

svenska av kvinnor som hade fått svensk sjukvård. De skulle befinna sig i åldrarna 

mellan 25 och 40 år och skriva på ett språk som var känslomässigt, djupt och tillräckligt 

informativt för att kunna belysa resurser. Bloggar med kort och ytligt språk valdes bort, 

eftersom dessa var svårtolkade. Inlägg av anhöriga lästes, men användes ej som data, 

eftersom fokus på uppsatsen var på resurser utifrån patienternas perspektiv. 

Datamaterialet omfattade omkring 2500 sidor, där inlägg och bilder i varierande storlek 

ingick. Bloggarna började läsas från sjukdomsbeskedet, då det fanns de kvinnor som 

bloggade redan innan de blev sjuka. Slutdatum för läsandet var olika beroende på om 

kvinnorna avled, slutade skriva eller till sista dag för analysen. Se tabell 1 för 

tidsperspektiv och sidomfång. 

 

Tabell 1. Bloggar 

Blogg Uppskattat 

sidomfång 

Startdatum Slutdatum 

Jojis 100 sidor 6 mars 2008 29 augusti 2008 

Hanne 200 sidor 4 mars 2008 27 augusti 2008 

Sabina 300 sidor 17 april 2008 24 mars 2009 

Tintomara 100 sidor 28 september 2007 2 mars 2008 

Vimmelmamman 1800 sidor 14 maj 2008 30 november 2009 

 

Datainsamling 

Bloggarna söktes via sökbaserna google.se, blogg.se och blogportalen.se. De sökord som 

användes var: blogg, cancer, död i cancer, kvinna och kvinnor. Dessa sökord ansågs vara 

relevanta för syftet. Se tabell 2 för sökord och träffar. 
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Tabell 2. Bloggsökning. 

Sökbas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal valda 

bloggar 

www.google.se  Blogg, cancer, kvinna 214 000 0 

www.blogg.se  Död i cancer 1670 0 

www.blogg.se  Blogg, cancer, kvinnor 1610 1 

www.blogportalen.se  Cancer, kvinna 25 4 

 

Hanteringen av det stora antalet träffar gjordes genom att slumpmässigt välja ut bloggar 

som verkade intressanta. Därefter gjordes en övergripande läsning av dessa. På dessa 

tänkbara bloggar fanns länkar till andra bloggar. Tre av de fem bloggarna var länkade 

från andra bloggar som lästes under sökningen. Om bloggen uppfyllde kriterierna 

samlades bloggen bland de preliminära.  

 

Tjugo preliminära bloggar valdes ut. Dessa numrerades från 1-20. Vi delade upp 

bloggarna och läste tio stycken var (1-10, 11-20). En första läsning och bedömning av 

kvalitet utifrån urvalskriterierna gjordes. Efter detta återstod tio bloggar där fem valdes 

ut. De fem bloggar som återstod, uppfyllde samtliga de omnämnda urvalskriterierna och 

bedömdes ha god kvalitet för denna studie. 

 

Dataanalys 

Analysen utgick i från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innebär att resultatet bryts ner från helhet 

till mindre delar och tillbaka till en ny helhet. På så sätt försöktes det att skapa en 

förståelse för berättelsernas innebörd (Dahlberg, 1997). Vid en innehållsanalys sker ett 

val mellan latent eller manifest analys. Vid manifest analys görs ingen tolkning utan 

enbart en kategorisering utifrån kärnan i citaten. I en latent innehållsanalys tolkas 

däremot innebörden av citaten (Graneheim och Lundman, 2004). En manifest 

innehållsanalys valdes. 

 

Bloggarna lästes en i taget var för sig. Samma blogg lästes av båda författarna. Tänkbara 

meningsbärande enheter togs ut under tiden som bloggarna lästes. Meningsbärande 

enheter var meningar som svarade mot syftet. Dessa enheter kopierades direkt ifrån 

bloggen och klistrades in i ett eget dokument där datum skrevs ifrån vilket inlägg texten 

var hämtad ifrån.  

 

Därefter gjordes en jämförelse och sammanfattning av de meningsbärande enheterna. En 

gemensam analys av den lästa bloggen gjordes. Detta innebar att de meningsbärande 

enheterna kondenserades. Detta gjordes tillsammans genom att förkorta textavsnitten i de 

meningsbärande enheterna utan att förlora dess kärnmening.  

 

Sedan kodades meningarna, vilket innebar att de namngavs motsvarade den resurs som 

meningens innebörd speglade.  
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Därefter jämfördes koderna utifrån dess likheter och skillnader tills de bildade ett 

mönster. Koder som kunde länkas till varandra sattes ihop till en ny enhet och sorterades 

in under en gemensam kategori som utgjorde det mönster som förenade koderna.  

 

Kategorierna var resurser som samlades under fyra teman som på så sätt bildade en ny 

helhet. Dessa teman hade ett passande namn för de kategorier som kunde knytas till 

varandra (se tabell 3). Temana användes för att dela in och presentera resultatet utifrån 

olika områden. 

 

Tabell 3. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategorier Tema 

Jag är verkligen så 

lycklig över alla 

fina, underbara 

människor som 

finns här för mig nu. 

Är lycklig över 

alla människor 

som finns för mig. 

Stöttande 

omgivning  

 

 

Vänner Resurser i 

relationer med 

kärlek och stöd 

Snart röntgen sen 

hamburgare, måste 

bygga upp en kropp 

som matchar mitt 

tjockansikte. 

Ska bygga upp min 

kropp med 

hamburgare för att 

matcha mitt tjocka 

ansikte. 

Skoja om 

sig själv 

Humor Copingresurser 

för att orka 

leva med 

sjukdomen 

När jag kom hem 

fick jag bara sån lust 

att ta en rask 

promenad runt 

Ursvik, förr i tiden 

när jag hade 

problem (oftast 

kärleks haha) tog 

jag en tur i spåret 

och mådde alltid 

mycket bättre, att få 

rensa ut dåliga 

vibbar. 

Fick lust att ta en 

rask promenad för 

att rensa ut dåliga 

vibbar. 

Promenera Sysselsättning Resurser i må-

bra-saker 

Min målbild måste 

jag fokusera på nu, 

tänka på att jag 

faktiskt fick halva 

sommaren 

biverkningsfri och 

att jag snart har 

gjort halva tiden av 

detta svarta hål i 

mitt liv. 

Fokusera på målet 

och se att jag var 

biverkningsfri och 

är halvvägs i 

behandlingen. 

Positivt 

tänkande 

Positiv Positiv 

inställning till 

livet 
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Etiska överväganden 

Vid information på nätet såsom bloggar fanns inga givna lagar kring hantering av öppet 

material. Tillgängligheten för privat internetmaterial kan begränsas med låsta sidor, 

lösenord och krypteringar för att skydda personers integritet eller vara öppna för alla att 

läsa. Det framhålls som viktigt att vara uppmärksam på att material på internet kan vara 

upphovsrättsskyddat och att det då inte är offentligt material som kan brukas utan 

tillstånd (Forskningsetiske komiteer, 2009-12-10).  

 

Det finns fyra etiska krav som är viktiga att ta hänsyn till när det gäller forskning, där 

människor är inblandade. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nyttan med studien ska vara större än 

skadan. Studier bör också alltid sträva efter att inte plagiera eller förvanska materialet 

(Arlebrink, 2006). Enligt Codex (2010-01-14) är forskning med hjälp av internet 

fortfarande i sin linda. Det påtalas att integritet och personuppgifter måste skyddas, men 

att det råder ett problem att uppnå samtyckeskravet. Det arbetas även med att ta fram 

forskningsetiska riktlinjer för internetmaterial. 

 

När bloggar valdes som datakälla söktes information om hur öppet internetmaterial skulle 

hanteras för att skydda informanterna. Det var viktigt att tänka på kvinnorna och deras 

anhöriga, så att det inte uppstod några obehag för dem. Studien utgick från de etiska krav 

som var möjliga att uppnå såsom att materialet behandlades varsamt och information som 

skulle kunna röja identiteten togs inte med. Detta togs hänsyn till vid val av citat. 

Informanternas integritet skyddades genom att inte uppge bloggnamnen som referens i 

texten. I arbetet med uppsatsen eftersträvades att inte förvanska eller plagiera material. 

Det var också viktigt att ha en objektiv hållning så att inte egna uppfattningar 

förvanskade resultatet. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån följande fyra teman; resurser i relationer med kärlek och 

stöd, copingresurser för att orka leva med sjukdomen, resurser i må-bra-saker och positiv 

inställning till livet. Meningsbärande enheter citeras i resultatet för att ge inblick i 

kvinnornas egna sätt att beskriva sina resurser.  

 

Resurser i relationer med kärlek och stöd 

Detta tema beskriver de resurser som fanns i relationer till människor och djur. Det 

beskriver också den inre resursen kärlek som kvinnorna gav och fick. Resurserna som 

framkommer under detta tema är familj, vårdpersonal, vänner, barn, djur och besök. 

Resultatet visar att stöttning från familj, vänner och omgivning var en av de mest 

betydelsefulla resurserna enligt kvinnorna.  

 

Föräldrarna till de cancerdrabbade kvinnorna och deras stöd återkom i bloggarna och kan 

därmed ses som en stor resurs utanför den egna familjen. Föräldrar och svärföräldrar 

hjälpte till med många olika saker. Föräldrarna gav stöd i form av god omvårdnad, skjuts 

till sjukhus eller till andra platser, passning av djur eller barn, stödjande samtal, hjälp med 
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hushållsarbete eller inköp. I fyra av fem berättelser så hade kvinnornas mammor en stor 

roll i deras liv och i den femte berättelsen var det pappan som hade en betydelsefull roll 

då denna kvinnas mamma var avliden. Föräldrarna som resurs gav en speciell sorts 

omvårdnad som kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna inte kunde ge dem. Detta 

upplevdes vara på grund av den närhet kvinnorna hade till sina föräldrar, med starka 

familjeband. En av kvinnorna skriver: ”Pappa är dock en god vårdare som tar väl hand 

om mig.” 

 

... kärlek till min mor som hade orken att tråkas ut tillsammans med mig genom 

att bara finnas till och snacka och hjälpa till med vissa bestyr som jag inte vill att 

en sjuksyster ska hjälpa till med samt att jag har kunnat skicka iväg henne till 

kiosken o dyl. då jag inte kan ta mig dit själv.  

 

Besök från anhöriga och vänner hade stor betydelse under sjukhusvistelsen, eftersom 

kvinnorna då upplevde att tiden gick fortare. I bloggarna så skriver samtliga kvinnor om 

positiva upplevelser av sjukhusbesök. En kvinna uttrycker: ”Man ska definitivt ha 

sällskap när man ligger där, då går tiden fort.” 

 

Att kunna ge kärlek eller att få kärlek var en stor inre resurs som återkom i bloggarna. 

Kvinnornas kärlek till man, barn eller djur var en resurs som de hade i form av en inre 

egenskap som gav styrka. Kärleken nämndes på olika sätt i bloggarna. Kvinnorna 

uttryckte starkt sin kärlek genom olika berättelser där känslorna för personerna, särskilt 

man, barn eller djur ökade deras välbefinnande och lycka. Barn och djur gav närhet och 

livade upp stämningen så att kvinnorna upplevde glädje och kunde skratta. Kvinnorna 

uttryckte att de mådde bra av att ta hand om djur och barn och att kela med dem. ”Man 

längtar efter sina bebisar (åh, att få pussa deras kalla, fuktiga nosar och deras varma, 

sammetsmjuka öron!).” 

 

Vänner var resurser som besökte, kramade, uppvaktade med presenter, fikade eller åt 

middag med kvinnorna, samtalade, höll sällskap och gav socialt utbyte av olika slag. 

Olika typer av vänner så som gamla och nyvunna vänner, cybervänner, grannar och 

människor med samma sjukdom gav olika former av stöd och hade olika sorters roller 

bland vännerna. Kvinnorna uttryckte bokstavligen att vännerna gjorde så att de upplevde 

mindre ensamhet, fick bekräftelse och ny energi.  

 

Kvinnorna träffade personer med samma sjukdom, både i verkligheten och på nätet, 

vilket gjorde att de kände sig mindre ensamma. Vänner med samma sjukdom stöttade på 

ett särskilt sätt, då den speciella förståelsen emellan dem, gav möjlighet att peppa 

varandra och att kämpa tillsammans. Stödet från dessa vänner gjorde att kvinnorna 

orkade stå ut med sjukdomen. Ett cancerforum på nätet var en av vägarna till kontakter 

med personer i samma situation. Cancerforumet gav chans att lufta sina åsikter, diskutera 

sin sjukdom, behandling och tillsammans fokusera på det positiva. ”Mina fantastiska 

cybervänner som har en stor del i att jag orkar, ni berömmer och håller tummar, pussar 

och kramar, hejar och hojtar och det känns.” Två av kvinnorna lärde känna varandra 

genom ett bokprojekt som en kurator startade. Boken handlade om tre kvinnors dagliga 

kamp mot cancern och gav en djup inblick i dessa kvinnors liv. Efter bokprojektet höll de 
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tre kvinnorna kontakten, träffades och följde varandra till livets slut. 

 

Vårdpersonal och framför allt en fast läkare hade stor betydelse för kvinnornas 

välbefinnande och var på så vis en resurs. Det var viktigt med en kontinuitet i kontakten 

med läkaren för att känna trygghet. Dessutom var hemsjukvård eller hjälpmedel stora 

resurser som vårdpersonalen kunde bidra med.  

 

Kuratorn hade en mycket viktigt roll för kvinnorna när det gällde stöd i att hantera tankar 

och funderingar. Kuratorn hjälpte kvinnorna att hantera den sorg som cancersjukdomen 

förde med sig. En kvinna beskriver kuratorn: ”Det är inte lätt ska gudarna veta, känns 

helt sjukt men otroligt skönt att ha stöd av kuratorn, känns som man har en advokat vid 

sin sida som kan strida för en.” 

 

Det förekom exempel på både bra och dåliga vårdrelationer i bloggarna, som uppfattades 

vara bra eller dåliga beroende på vårdarens egenskaper. De dåliga vårdrelationerna 

handlade om att vårdpersonalen ignorerade kvinnornas situation eller att vårdpersonalen 

var allvarliga och tyckte synd om kvinnorna på ett sådant sätt att deras humör smittade av 

sig. De vårdrelationer som uppfattades som bra handlade om att vårdaren besatt goda 

egenskaper, så som lyhördhet, empati, hjälpsamhet och ett glatt humör. Detta uttrycks 

bland annat på följande vis: ”Min sköterska är verkligen så empatisk, ser alltid till så att 

jag får bästa vården och inte har ont. Det gör proceduren lättare och timmarna går 

fort.” Lyhördhet uppskattades genom att sjuksköterskan kunde se hur patienten kände sig 

utan att patienten själv behövde berätta det. En av de fem kvinnorna gav ett exempel på 

en händelse då en sjuksköterska hade sett på henne att hon var förvirrad efter ett 

chockbesked och därför upprepade informationen och påminde vid flera tillfällen om vad 

som hade sagts under läkarsamtalet. Ett glatt humör hade betydelse i den bemärkelse att 

kvinnorna ville känna sig som vanliga människor och inte bli bemötta på ett sorgset sätt, 

som att vårdpersonalen tyckte synd om dem, vilket i sådana fall påminde kvinnorna om 

att de skulle dö.  

 

Copingresurser för att orka leva med sjukdomen 

Detta tema innefattar många olika strategier och stilar som kvinnorna använde sig av för 

att hantera och att orka leva med cancern. Resurserna som framkom i copingstrategier 

och copingstilar hörde ofta ihop på ett eller annat sätt.  

 

Resurser i copingstrategier var att leva som vanligt, sysselsätta sig, skriva bloggar och att 

söka information om sin sjukdom. Resurser i copingstilar var undvikande av sjukdomen 

eller att vara envis. 

 

Den vanligaste copingstilen som förekom i bloggarna var undvikande av sjukdomen. Det 

var en stor resurs för välbefinnandet att kunna undvika sjukdomen en stund och att inte 

bry sig om den. Detta uttrycktes på flera sätt, till exempel: ”Man når faktiskt ett stadium 

då man inte bryr sig, även fast det kanske är svårt att tro. Fast detta handlar som sagt 

när man är mitt uppe i det.” Att kunna förtränga och att strunta i sjukdomen var en 

copingstil för att få mer ork och minskad ångest. Kvinnorna ansåg att de fick ny energi 

om de kunde släppa tankarna på sjukdomen och säga stopp till de negativa tankarna. Ett 
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annat sätt att förtränga och distrahera tankarna på sjukdomen var att sysselsätta sig. Flera 

kvinnor sysselsatte sig med arbete eller någon meningsfull hobby för att distrahera 

tankarna. 

 

Envishet var en resurs i form av en inre egenskap som gav styrka till de flesta av 

kvinnorna. Kvinnorna uttryckte vägran att vara sjuka, vilket de använde sig av för att få 

mental styrka och att behålla livslusten. En kvinna uttryckte vägran att ge upp för att hon 

tyckte sig ha en rätt att fortsätta leva, eftersom det fanns mycket kvar att ge och att få av 

livet. ”... och jag vägrar ge upp, jag har så mycket att kämpa för och jag har rätt att få 

leva.”  

 

Att leva som vanligt var en resurs som innebar att kvinnorna behöll sin normala vardag. 

Kvinnorna levde som vanligt för att skingra tankarna på sjukdomen. Uttrycktes bland 

annat på följande vis: ”Jag mår bäst av att leva som vanligt... det är mitt sätt att hantera 

tankarna och mardrömmen som ständigt är närvarande.” Det var också viktigt för 

kvinnorna att få behålla den roll som de hade i familjen, som mamma, fru eller sambo, 

vilket innebar att få vara den hon brukade vara innan sjukdomen. 

 

Bloggandet var en resurs hos samtliga kvinnor. De uttryckte sitt välbefinnande i 

bloggarna på olika sätt. Att skriva av sig och att skriva ner sina tankar fungerade som 

terapi och gjorde att de kunde lämna de värsta tankarna bakom sig. Bloggandet var också 

ett sätt att informera vänner om sjukdomstillståndet, då vännerna därigenom kunde se hur 

kvinnorna mådde för tillfället. ”Många undrar hur jag kan vara så öppen med allt, men 

bloggen funkar som en terapeutisk ventil och ett ställe dit mina vänner kan gå för att 

kolla läget.” Dessutom gav bloggvännerna kvinnorna respons och bekräftelse på det som 

de skrev. 

 

Humor av olika slag förekom i alla bloggarna. Humor var en resurs som hjälpte 

kvinnorna att distansera sig till sjukdomen. Oftast användes humorn på ett självironiskt 

sätt vad det gällde utseendet. Exempel på denna humor är: ”Snart röntgen sen 

hamburgare, måste bygga upp en kropp som matchar mitt tjockansikte.” Humorn hjälpte 

till att hantera den upplevda förändringen av kroppsbilden som uppstod till följd av 

kortisonbehandling eller cellgiftsbehandling.  

 

Information som resurs visade sig i många olika former. Det kunde vara 

cancerinformation på ett av sjukhusen där det fanns ett särskilt rum med en sjuksköterska 

som ägnade sig åt att ge de besökande kvinnorna information om sjukdomen. 

Informationen kunde också ges i form av föreläsningar om cancer på sjukhuset, som 

kvinnorna blev erbjudna. Eller så kunde det vara information från böcker, bilder eller 

cancerforum på nätet som kvinnorna själva sökte upp. Cancerinformation förberedde 

kvinnorna att hantera de frågor och komplikationer som kunde uppstå. Information i form 

av bilder användes för att identifiera sig med andra med samma sjukdom. En kvinna 

identifierade sig med en bild som föreställde en naken kvinna som bar sitt ärr med 

stolthet och elegans efter en canceroperation. En annan kvinna använde sig av bilder för 

att tänka tillbaka på den lyckliga tiden hon hade före sjukdomen och att känna sig 

tillfreds med det liv som hon hade levt. Detta uttrycktes: ”Nu när jag har det så tufft 



13 

 

hjälper det att titta på bilderna och minnas tillbaka.”  Det fanns också kvinnor som 

uttryckte att de läste artiklar om andra människor som levt längre i sin cancer än 

förväntat.  

 

Resurser i må-bra-saker 

Under temat resurser i må-bra-saker beskrivs olika resurser som fick kvinnorna att må 

bra. Kvinnorna upplevde att det var viktigt att göra saker som fick dem att må bra. De 

resurser som var utmärkande i bloggarna och som fick kvinnorna att må bra var arbete, 

studier, en god miljö, att bry sig om sitt utseende, materiella tillgångar och att komma ut 

bland folk. 

 

Arbete eller studier var en viktig resurs för kvinnornas välbefinnande. Arbetet kunde göra 

att kvinnorna kände mening i livet trots att de var sjuka. Kvinnorna uttryckte att arbetet 

gjorde att de fick vara med i ett sammanhang. Till exempel: ”Tänker jobba heltid i 

morgon... det är en mental rehabilitering för mig... Jag kör på... hela vägen... och vill 

vara med... gå upp på morgonen, sminka mig lite, få vara med i ett sammanhang.” Det 

sågs också som en livlina, då det hjälpte kvinnorna att fokusera på något annat än 

cancersjukdomen. En kvinna uttryckte att det var en skön känsla att se sina 

arbetskamrater igen och att arbetet sågs som mental rehabilitering. Det var väsentligt för 

välbefinnandet, att kunna hälsa på sina arbetskamrater för att få vara sig själv bortom 

sjukdomen. 

 

En god miljö var en yttre resurs med central betydelse för kvinnorna. I bloggarna 

beskrevs olika typer av miljöer som skapade välbefinnande och någon miljö som 

minskade deras välbefinnande. Sjukhusmiljön var den miljö som kvinnorna trivdes minst 

i, eftersom där fanns få av de resurser som gjorde att kvinnorna kände välbefinnande. 

 

Hemmiljön i form av det egna och välkända hemmet var en viktig resurs för 

välbefinnandet och trygghetskänslan. I bloggarna beskrevs hemmets välkända dofter och 

den vackra trädgården utanför. Ett exempel på välbefinnande gavs när den sjuka tittade ut 

genom fönstret och betraktade de vackra äppelträden som stod i blom. Dessa gav den 

sjuka hopp och längtan om att få se dem ytterligare ett år. Hur årstiderna bytte klädnad i 

naturen betraktades av den sjuka med en speciell känsla av uppskattning av det vackra 

som naturen kunde ge. 

 

Att få vara hemma var den mest nämnda resursen, men också att gå ut i naturen och 

framför allt i skogen gav en känsla av välbefinnande. Det beskrevs i bloggarna att en 

promenad i skogen gav möjlighet att lyssna på tystnaden, få friskluft och att rensa 

tankarna. Det gav välbefinnande att njuta av vädret och att känna naturens dofter. Detta 

uttrycks på följande vis av en kvinna: ”När man måste tanka på sitt må-bra-konto ska 

man definitivt ge sig ut i skogen och lyssna på tystnaden och känna alla lukter.” Vädret 

nämndes ofta och då särskilt solen som gav glädje.  

 

Ett miljöombyte kunde vara ett sätt att skingra tankarna på sjukdomen. Miljöombytet 

kunde vara i form av ett spännande äventyr utomlands eller en lugn och rofylld vistelse i 

sommarstugan. Sommarstugan beskrevs som paradiset på jorden. En kvinna drömde om 
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att åka utomlands till Marrakech och dess underbara miljö och en annan kvinna bestämde 

sig för att göra en sista resa utomlands med sina närmaste till Kanarieöarna när hon 

tänkte att sjukdomen skulle förhindra dem att resa tillsammans i fortsättningen. 

 

Att bry sig om sitt utseende var en resurs i form av en god egenskap som hittades i 

samtliga kvinnors bloggar. Det var viktigt att bry sig om sitt utseende för att klara av den 

kroppsliga förändring som skedde till följd av cellgiftsbehandling och 

kortisonbehandling. Rädslan för att tappa håret och att gå upp i vikt var stor och gjorde 

att en del kvinnor mådde dåligt. Att göra sitt bästa för att behålla sitt tidigare välvårdade 

utseende fyllde en viktig funktion för välbefinnandet. Kvinnorna uppskattade mycket den 

make-up kurs som de fick genom landstinget. Kursen gavs för att de gick på 

cellgiftsbehandling och därmed riskerade att tappa håret. Make-up kursen var en 

betydelsefull resurs då den bland annat lärde kvinnorna hur de skulle sminka ögonbryn 

och läppar för att se välvårdade och friskare ut. En kvinna skrev i sin blogg att det var ett 

sundhetstecken att se bra ut trots sjukdomen. En annan kvinna uttrycker: ”... om jag mot 

alla odds kan tänkas må så bra som det bara är möjligt, tänker jag göra mitt bästa för att 

se så jävla bra ut som möjligt. Det är helt och hållet för mitt eget välbefinnandes skull.” 

 

Det var också viktigt för kvinnorna att komma ut bland folk. Att komma ut bland folk var 

en resurs då detta kunde öka kvinnornas välbefinnande genom att göra att de kände sig 

mindre isolerade av sjukdomen. Resursen kunde innebära sociala aktiviteter med andra 

människor så som, att äta ute på restaurang, shoppa eller att motionera tillsammans med 

andra.  

 

Materiella tillgångar i form av hjälpmedel och bil var resurser som gjorde det möjligt för 

kvinnorna att komma ut bland folk. En kvinna uppskattade särskilt att hon hade en egen 

bil, då hon bodde en bit utanför staden. En annan resurs i materiella tillgångar var en skön 

säng som även denna hade betydelse för kvinnornas välbefinnande. Alla kvinnorna 

uttryckte hur viktigt det var att ha en skön säng då de låg ner mycket. Kvinnorna var 

oerhört beroende av en skön säng för att kunna sova bra. Om de sov bra så kunde de må 

bättre under dagen och därmed få energi till att komma ut bland folk. Kvinnorna uttryckte 

sin längtan efter sin egna sköna säng när de låg på sjukhuset. 

 

Positiv inställning till livet 

I bloggarna framkom positiva tankar som gav kvinnorna styrka att orka leva med 

cancern. I temat positiv inställning till livet fanns resurserna positiv självbild, leva i nuet, 

acceptans och hopp.  

 

Resursen positiv självbild visade på hur viktigt det var att tro på sig själv som en stark 

individ. Kvinnorna skrev om vikten av att intala sig själva att de skulle klara av eller 

överleva cancern. Det var också viktigt att vara tacksam över de små förbättringar som 

skedde trots den obotliga sjukdomen och att uppskatta den ork som de hade kvar.  

 

Att leva i nuet var en resurs som alla kvinnorna beskrev. Kvinnorna var medvetna om hur 

viktigt det var att leva i nuet och gjorde sitt bästa för att leva så. Att leva i nuet innebar 

enligt kvinnorna att kunna se saker som var viktiga för stunden. Kvinnorna uttryckte att 
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tiden var betydligt mer värdefull nu när deras tid på jorden var mer begränsad än 

förväntat.  

 

För att kunna leva i nuet var det viktigt att försöka se någon form av mening med 

sjukdomen. En kvinna beskrev att sjukdomen hade lärt henne att fokusera på det positiva 

i livet och att verkligen må bra när hon gjorde det. Kvinnorna beskrev att sjukdomen 

lärde dem att fokusera på nuet, ta en dag i taget, njuta av ögonblicket och att ta till vara 

på tiden. De lärde sig att leva i nuet trots rädsla och tillät sig att vara ledsna eller sörja, 

men inte för lång tid. På så sätt bytte de fokus och lärde sig att leva här och nu och att ta 

dagen som den kommer. ”Fokus = minut för minut.” 

 

Acceptans var en resurs som i bloggarna innebar förmåga att acceptera sin nya vardag. 

Kvinnorna uttryckte att det var viktigt att inte vara rädd för döden, utan att acceptera sitt 

öde. En av kvinnorna uttryckte sin acceptans enligt följande: ”Och jag har inte gett upp 

min kamp, men jag har nog accepterat att jag kanske inte kommer leva så länge till.”  En 

annan kvinna uttryckte: ”Det tog en stund för mig att riktigt fatta att detta är det NYA 

’som vanligt’.”  

 

Trots den svåra situation som kvinnorna i bloggarna befann sig i så fanns det hopp i varje 

kvinnas berättelse. Hopp framkom i bloggarna som hopp om att bli frisk, att det skulle 

finnas någon annan behandling, att kvinnorna skulle må bättre eller att de inte skulle dö. 

En annan form av hopp kunde vara tron på mirakel eller tron på en bättre morgondag. En 

kvinna försökte förhandla med Gud om att göra henne frisk och gav Gud löften som hon 

skulle uppfylla ifall hon blev frisk. Framtidshopp framkom i bloggarna genom det sätt 

som kvinnorna planerade inför framtiden. Ett exempel på framtidshopp var då en kvinna 

uttryckte sin tro på framtiden när maken byggde ut huset. Genom att maken byggde ut 

huset så trodde kvinnan att detta måste innebära att hon får leva i framtiden.  

 

 

DISKUSSION  
 

Studiens syfte var att belysa de resurser som har betydelse för kvinnor som drabbats av 

en obotlig cancersjukdom. Resultatet visade att många resurser återkom hos samtliga av 

kvinnorna. Föräldrarna framstod den viktigaste resursen utanför den egna familjen trots 

att kvinnorna levde självständiga liv och var mellan 25-40 år. Det visade sig att en vanlig 

copingstrategi var att kunna förtränga sjukdomen tillfälligt. Kvinnorna ansåg att det var 

viktigt att göra saker som de mådde bra av, framför allt att bry sig om sitt utseende. En 

annan mycket viktig resurs var miljön, framför allt hemmiljön. Det visade sig också att 

ett positivt tänkande hade stor betydelse för att orka leva med cancern. Syftet uppnåddes 

då resurser av betydelse för de cancerdrabbade kvinnorna belystes. 

 

Metoddiskussion  

Enligt Friberg (2006) innebär en kvalitativ ansats att människans livsvärld och 

erfarenheter, handlingar och behov lyfts fram för att få en förståelse för ett fenomen. En 

kvalitativ metod ger en logik där olika delar utvecklas till en ny helhet (Dahlberg, 1997). 

Författarna önskade få en förståelse för vilka resurser som finns hos cancersjuka kvinnor. 
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En kvalitativ metod med en manifest innehållsanalys var en lämplig metod som ledde till 

svar på studiens syfte. En manifest innehållsanalys valdes eftersom resurser 

kategoriserades utifrån innehållet i bloggarna. Resurserna framstod tydligt i de 

meningsbärande enheterna, och på så sätt skapades en förståelse för innebörden i texten, 

men texten tolkades inte på ett djupare plan som det däremot görs vid en latent 

innehållsanalys. En manifest analys bedömdes vara en säker metod och valdes för att 

minska risken att den egna förförståelsen skulle kunna påverka i analysen, vilket skulle 

kunna minska studiens trovärdighet. 

 

För att undersöka ett resultats tillförlitlighet granskas studiens validitet och reliabilitet. 

Validitet är studiens giltighet, att det som avsetts studerat har studerats. Reliabilitet är ett 

mått på studiens tillförlitlighet. Studien har hög reliabilitet om samma resultat går att 

uppnå om studien hade gjorts en gång till (Dahlberg, 1997). En god utförd analys, med ett 

noggrant och välbeskrivet tillvägagångssätt ger en hög reliabilitet (Patel och Davidsson, 

2003). Reliabiliteten i studien bedöms som hög, eftersom analysen är väl utförd och 

beskriven. Tillvägagångssättet är också tydligt beskrivet så att samma process skulle 

kunna upprepas av någon annan. För att stärka resultatets validitet användes citat i texten. 

Citaten ligger till grund för analysen och på så vis stärker de att analysen har utförts på ett 

korrekt sätt. 

 

Bloggarna lästes en i taget var för sig och analyserades efterhand. Detta för att inte blanda 

ihop materialet i bloggarna. Genom att bloggarna inte förväxlades så ökades studiens 

reliabilitet. På grund av det omfattande materialet lästes samtliga bloggar endast en gång 

per person, således två gånger tillsammans. Om bloggarna hade lästs flera gånger skulle 

tidsbrist uppstå, vilket skulle kunna leda till att viktiga resultat hade missats vid 

sammanställningen av resultatet. Ofta tog författarna ut samma meningsbärande enheter, 

oberoende av varandra. Detta visar att samma resurs kunde skönjas i texten. Att vara två 

personer vid analysen ledde till diskussioner och kritisk ifrågasättande gjordes av 

varandras olika åsikter. En komplettering av varandras styrkor och svagheter bidrog till 

att viktiga aspekter i studiens resultat inte missades. 

 

Studien har utgått från de etiska krav som är aktuella vid en narrativ studie. 

Informanternas integritet skyddades genom att bloggnamnen inte gavs som referens i 

resultatet och en bedömning gjordes att det inte påverkade studiens trovärdighet. 

Internetmaterial är svårhanterat eftersom personerna själva har lagt ut materialet så att det 

är tillgängligt för alla. Då kan det tolkas som att de frivilligt vill dela med sig av sina 

erfarenheter. Detta behöver dock inte betyda att bloggskrivarna önskar delta i studiesyfte. 

Då det är svårt att komma i kontakt med kvinnorna på grund av olika orsaker, till 

exempel att de inte lever längre eller är mycket sjuka, så gick det inte att få ett informerat 

samtycke. Risken för psykisk skada ökar för efterlevande i fall studien visar ett 

förvanskat resultat. Därför har vi varit noga med att inte ta med känslig eller utpekande 

information. 

 

En narrativ studie valdes för att komma närmre kvinnornas vardagssituationer. I vardagen 

lyfts resurser fram på ett naturligt sätt, eftersom situationen inte blir konstlad som den 

skulle kunna bli vid en intervjustudie. Dessutom hade kvinnornas resurser endast fångats 
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vid intervjuögonblicket, medan bloggstudien följde kvinnorna under en längre tidsperiod. 

Studien kunde ha genomförts som en intervjustudie eller litteraturstudie. En 

litteraturstudie hade gett svar på syftet men var olämplig, eftersom det fanns lite material 

inom vårdvetenskaplig forskning som behandlade resurser. En intervjustudie hade krävt 

bra utformning av frågor inför intervjun och erfarenhet hos intervjuarna. Då intervjuarna 

saknade erfarenhet och kontakter inom området så uteslöts en intervjustudie. Kvinnor 

som lever med en obotbar sjukdom kan vara svåra att intervjua, vilket innebar att ämnet 

kunde vara känsligt för de unga kvinnorna samt författarna att behandla. Det skulle även 

kunna vara svårt att hitta personer som deltar. Efter noga överväganden ansågs en 

narrativ studie i form av bloggar vara lämplig på denna utbildningsnivå. 

 

Valet av datainsamlingsmetod kunde ha varit mer strukturerad för att få ett mindre antal 

träffar. Sökningen via google.se gav ett för högt träffantal för att få struktur på sökningen. 

Därför borde kontakt med bibliotekarien ha tagits för att få fler sökord, hjälp med 

begränsning eller tips på andra sökbaser. Författarna valde därför att söka bloggar på 

redan befintliga bloggportaler. Sökningen blev slumpmässig, eftersom utbudet av bloggar 

var större än beräknat. Därför lästes de först påträffade bloggarna som verkade vara 

intressanta. Det fanns bloggar som var länkade ifrån dessa, som fick samma chans att 

vara med i studien. Endast urvalskriterierna begränsade vilka bloggar som slutligen fick 

vara med i studien. Styrkan med slumpmässigt urval var att författarnas förförståelse inte 

fick ta överhanden i sökningen. Då kunde bloggar som författarna kände till sedan 

tidigare endast ha använts i analysen.   

 

Generalisering innebär i en kvalitativ studie att studien visar att resultatet ska gå att sättas 

i relation till andra liknande kontexter (Patel & Davidsson, 2003). Att välja kvinnor med 

olika bakgrunder, boende på olika platser och med olika grunddiagnos ökade studiens 

generaliserbarhet. För att öka urvalets variation valdes fem olika bloggar där kvinnorna 

hade olika cancerdiagnoser. Detta gör att resultatet kan generaliseras till kvinnor med 

cancer. Åldersintervallet 25-40 år valdes för att få en spridning i ålder. Nackdelen var att 

15 års ålderskillnad kunde vara mycket med tanke på den personliga utvecklingen som 

sker. Fördelen med ett brett åldersintervall är att liknande resurser framkommer hos olika 

åldersgrupper vilket stärker studiens resultat och generaliserbarhet. Kvinnorna hade alla 

behandlats inom svensk sjukvård. De kom alla i från städer i Sverige, vilket skulle kunna 

minska studiens generaliserbarhet eftersom kvinnor i storstaden oftare har tillgång till 

större sjukhus med bättre material och bättre kommunikationsmöjligheter för att ta sig till 

och från sjukhuset. Kvinnor från mindre orter skulle kunna ha andra resurser som till 

exempel ett annat nätverk från grannar. Dessutom skulle ekonomiska förhållanden kunna 

påverka resurserna. Det skulle kunna handla om att ha råd att köpa till exempel smink, 

peruk och en skön säng. Eftersom studien enbart har studerat svenska kvinnor kan den 

inte generaliseras internationellt. Eftersom många resurser återkommer hos samtliga 

kvinnor så skulle resultatet kunna användas som grund för att visa på vilka tänkbara 

resurser som kvinnor i samma kontext kan ha. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att det fanns både inre och yttre resurser hos kvinnorna. Enligt Wärnå 

(2002) definierades resurser som till exempel hopp, kärlek, förmåga att verbalisera 
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känslor, tankar och vilja. Det fanns resurser utav dessa som fanns med i resultatet och 

användes av kvinnorna för att orka leva. Enligt Carnevali (1990) var yttre resurser till 

exempel vänner, familj, sjukvård, djur och en god ekonomi. Alla dessa resurser sågs hos 

kvinnorna, men vissa hade större betydelse än andra resurser, för kvinnorna i den här 

studien. De resurser som hade störst betydelse togs med i den här uppsatsen, eftersom 

resultatet hade blivit för omfattande ifall även de mindre betydelsefulla resurserna hade 

tagits med. De resurser som framkommer vid upprepade tillfällen av två eller flera 

kvinnor bör därför vara representabla för flera kvinnor med cancer.  

 

I resultatet kan det vara svårt att se skillnad på stöd och resurs. Många av de resurser som 

kvinnorna har kan också ses som stöd. I vår uppsats har stöd en direkt hjälpande funktion 

för kvinnorna och är något som kvinnorna får utav resurser. De anhöriga ger olika former 

av stöd, till exempel hjälp med inköp, men de anhöriga är en resurs i sig. I den 

bemärkelsen så ger resurser stöd åt kvinnorna. En resurs är något som kvinnorna har i 

form av en personlig egenskap eller en yttre tillgång. Föräldrar och vänner är yttre 

tillgångar, medan förmågan att undvika sjukdomen är en personlig egenskap. 

 

Resurser i relationer med kärlek och stöd 

Resultatet visade att stödjande föräldrar var en viktig resurs då de hjälpte till med bland 

annat skjuts till sjukhus och andra platser, passning av barn och djur och hjälp med 

hushållsarbete. Detta kan jämföras med de resurser som hittades i Saares och Suominens 

studie (2005) där anhöriga och vänner var en viktig resurs, eftersom de hjälpte till med 

skjuts till sjukhuset, hushållsarbete eller att ta hand om barnen. Detta tyder på att hjälp i 

vardagen med vardagsgöromål upplevs som ett viktigt stöd för svårt sjuka. En svårt sjuk 

kan ha svårt att klara av sina vardagssysslor på grund av energilöshet eller psykiska 

motgångar. Som vårdpersonal är det av betydelse för den sjuke att bli tillfrågad om hur 

dennes vardag ser ut, om vardagssysslor klaras av eller om det finns någon som hjälper 

till med detta. Annars skulle den sjuke kunna behöva avlastning med hjälp ifrån 

hemtjänst eller andra insatser. Vårdpersonalen är i detta fall en viktig resurs, då 

vårdrelationen fungerar, eftersom en icke-fungerande vårdrelation kan stjälpa kontakten 

med patienten och förhindra att yttre resurser kommer fram. Detta skulle kunna leda till 

att patienten inte får den vård som denne är i behov av.  

 

Resultatet i uppsatsen visade att kvinnorna ansåg att det var viktigt med en fast kontakt 

inom vården, för att skapa trygghet och välbefinnande. Detta kan styrkas med studien av 

Källerwald (2007) liksom Saares och Souminens studie (2005) som visar på att stöd av 

ett cancerteam eller en stadig vårdrelation främjar välbefinnande och ger trygghet. En fast 

vårdkontakt är viktig för att t.ex. undvika psykiskt lidande. Genom att ha en fast kontakt, 

då patienten alltid vet vart hon ska vända sig så kan vårdrelationen fördjupas så att 

förtroende och trygghet skapas mellan patient och sjuksköterska. En fast vårdkontakt kan 

minska det psykiska lidandet, eftersom patienten inte behöver upprepa sin 

sjukdomshistoria vid varje möte. Att behöva berätta sin sjukdomshistoria från det att 

cancerbeskedet inträffade kan väcka obehagliga känslor och på så sätt skapa ett psykiskt 

lidande. En fast vårdkontakt kan göra att patienten fokuserar på hur sjukdomen uttrycker 

sig i nuläget. 
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Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär en god vårdrelation empati, stöd och uppmuntran. I 

resultatet framkom, att det som vårdpersonal var viktigt att se kvinnorna och att bekräfta 

dem. Utifrån kvinnornas perspektiv var det viktigt att vårdaren hade egenskaper i form av 

lyhördhet, empati, hjälpsamhet och ett glatt humör. Detta visade på vikten att som 

vårdare fokusera på detta i en vårdrelation och att medicinsk fakta och behandling måste 

kompletteras med ett gott bemötande. Ett gott bemötande kräver att vårdpersonalen utgår 

från ett humanistiskt helhetsperspektiv, där hela människan ses som en varelse bestående 

av kropp, själ och ande. Vårdvetenskapens människobild styrker detta resonemang då den 

utgår från uppfattningen att människan är flerdimensionell och att hon inte kan delas upp 

i olika dimensioner eller förminskas. Människan är en levande, kroppslig-själslig-andlig 

enhet (Wiklund, 2003).  

 

Copingresurser för att orka leva med sjukdomen 

Det är viktigt att som vårdpersonal bejaka livsvärlden och hur sjukdomen ger en 

begränsad tillgång till liv, vilket kompenseras med olika resurser/strategier. Då kroppen 

faller samman faller livet och de resurser vi har blir livsviktiga (Dahlberg et al., 2003). 

 

Under studien reflekterades det över huruvida det var bra eller dåligt för välbefinnandet 

att förtränga eller undvika sin sjukdom och var gränsen i så fall gick. I resultatet framkom 

att alla kvinnor på ett eller annat sätt förträngde sin sjukdom för att orka stå ut med 

vardagen. Kvinnorna menade också att det var viktigt att kunna säga stopp till de 

negativa tankarna när de dök upp för att stå ut med vetskapen om att de inte skulle leva 

särskilt länge till. Studien av Kershaw, Northouse, Kritpracha, Schafenacker och Mood 

(2004) visar däremot att undvikande och förnekelse av sjukdomen associerades med 

sämre livskvalitet. Undvikande ansågs vara ett negativt sätt att hantera sjukdomen, 

eftersom det hade en negativ inverkan på patientens förmåga att lösa problem. Att låta de 

negativa tankarna fly ansågs påverka kommunikationen mellan familjemedlemmar på ett 

negativt sätt, då det kunde förhindra samtal om sjukdomen. I resultatet beskrivs 

undvikandet som tillfälligt hos kvinnorna och ses som en positiv resurs, eftersom att de 

genom undvikandet fick tillfälle att hämta ny energi och inte älta sin sjukdom. Genom att 

förtränga sjukdomen fick kvinnorna en chans att leva i nuet och att koncentrera sig på 

viktiga saker så som barn eller man. Däremot kan en person med långvarig sjukdom så 

som till exempel diabetes inte förtränga sin sjukdom pga. hälsoskäl. För en person som 

kommer att dö är det dock en viktig resurs att tillfälligt kunna förtränga sjukdomen för att 

ge utrymme åt livet, vilket kan ge tillfällig livskraft. Vårdvetenskapligt kan det ses som 

ett sätt att hantera en förändrad livssituation (Dahlberg et al., 2003). Kvinnorna kunde 

under tiden som de ”låtsades” vara friska få en paus ifrån den hemska verkligheten och 

på så vis vara den person som de var innan sjukdomen. Förståelse finns dock för att det 

inte är bra att alltid leva i undvikande och förnekelse, eftersom detta, som i studien av 

Kershaws et al. (2004) visar att förmågan att lösa problem kring sjukdomen försvinner. 

Till exempel så skulle det kunna förhindra kvinnorna att söka information om sin 

sjukdom om de saknade sjukdomsinsikt. Dessutom skulle undvikandet kunna leda till att 

medicin eller behandlingar undveks och andra viktiga saker som skulle kunna underlätta i 

vardagen eller vara livsförlängande. 
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Resurser i må-bra-saker 

I resultatet visade det sig att biverkningar från medicinering eller strålbehandling gjorde 

att kvinnorna påverkades psykiskt av till exempel håravfall eller svullet ansikte. Detta 

överensstämde med Helms et al. (2008) som menar att biverkningar hade stor negativ 

inverkan på kvinnans kroppsbild och den syn som hon hade på sig själv. Detta skulle 

kunna ses genom begreppet subjektiv kropp. En förändring av kroppen påverkar 

tillgången till livet och synen som kvinnorna har på sig själva. Cancer gör att kvinnorna 

förlorar en del av sin levda kropp, vilket utgör ett lidande, eftersom de inte längre känner 

igen sin egen kropp. De mister på så sätt en del av sin livsvärld, då den subjektiva 

kroppen utgör en del av livsvärlden. Detta kan betyda att kvinnorna i föreliggande studie 

fick en negativ inställning till sig själva när utseendet och den subjektiva kroppen 

förändrades. Ett utseende som inte är tillfredsställande kan försämra livskvaliteten, 

särskilt om utseendet var en stor del av kvinnans identitet innan sjukdomen. 

Kvinnoidealet i samhället ökar kravet på kvinnor att se så bra ut som möjligt. Genom att 

bry sig om sitt utseende skulle välbefinnandet kunna öka. Att bry sig om sitt utseende ses 

som en positiv resurs, eftersom krafterna borde ligga på en ökad livskvalitet. Att bry sig 

om och att vårda sitt yttre, särskilt vid cancersjukdom, kan göra att utseendets förändring 

minskar.  Den ytliga sidan av kroppen är en del utav människan som ger ett ansikte utåt, 

även om hela människan är det viktigaste. 

 

En annan betydelsefull resurs i studien var miljön och dess påverkan på kvinnornas 

välbefinnande. Kvinnorna tyckte inte om sjukhusmiljön. Hamrin (1997) anser att 

Nightengale menade att symtom och lidande inte alltid tyder på sjukdom utan orsakas av 

den miljö som kvinnorna lever i. I resultatet framkom att kvinnorna kände en längtan 

efter att komma ut i friskluften, till exempel i form av promenader, komma ut i skogen 

och att få solljus. Detta kan styrkas mot Nightengale (Hamrin, 1997) som beskrev hur 

viktigt det var för patienterna att få solljus och friskluft. I vården skulle detta kunna tas 

tillvara genom att låta patienterna vistas mera utomhus. En förbättring av 

sjukhusbyggnaderna skulle kunna göras för att tillgodose detta behov. Genom att varje 

avdelning har en balkong eller en annan form av uteplats så skulle patienterna få tillfång 

till friskluft och solsken.  

 

Ett överraskande fynd var att sängen hade stor betydelse i den här studien. Även detta kan 

styrkas av Nightengale (Hamrin, 1997) som ansåg att sängen hade stor betydelse för 

patienterna då de tillbringade mycket tid i sjukhussängen. Samtliga kvinnor i bloggarna 

nämnde att deras säng hade betydelse för välbefinnandet. Sängen som finns hemma är 

utformad att passa ens egen kropp och kroppen har vant sig vid den egna sängen. 

Sjukvårdspersonalen skulle kunna uppmärksamma detta genom att erbjuda extra kuddar, 

filtar eller annat material för att göra sängen bekvämare för patienterna på sjukhuset. Det 

behövs avlastning av kroppen när patienten ligger ner under lång tid. Längtan efter sin 

egen säng skulle dock symboliskt kunna betyda att kvinnorna längtade efter hemmet och 

dess trygghet, eftersom kvinnorna trivdes bäst i sin hemmiljö.  

 

Positiv inställning till livet 

Förmågan att acceptera sin nya vardag framkom som en viktig resurs hos alla kvinnor. 

Först behövs ett accepterande av sjukdomen för att kunna acceptera sin vardag. Eftersom 
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livsvärlden förändras och ens vardag förändras så är det viktigt för vårdpersonal att 

uppmärksamma var i accepterandestadiet en patient befinner sig och att reflektera över 

ifall patienten har accepterat sin situation. Ifall patienten inte accepterar sin sjukdom eller 

sin nya vardag så kan detta leda till ett livslidande, då hinder uppstår i patientens 

förändrade livsvärld. Saares och Suominens studie (2005) visar att accepterande av 

sjukdomen var en viktig resurs hos kvinnor med bröstcancer för att de skulle få ett ökat 

välbefinnande. I bloggarna låg fokus mest på att acceptera sin vardag. Det står ingenting i 

bloggarna som tydligt beskriver acceptans av sjukdomen, utan den acceptans som 

framträdde i bloggarna var accepterandet av den nya tillvaron, vid benämning ”det nya 

som vanligt”. Bloggandet är en del av kvinnornas vardag och visar att det är viktigt att 

leva med cancern och inte med sjukdomen. Vi får tillträde till kvinnornas livsvärld och 

att följa dem i vardagen. Att se en patient ur ett livsvärldsperspektiv innebär att 

sjuksköterskan uppmärksammar människans dagliga tillvaro och vardagsvärld.  

 

I motsättning till att acceptera sin sjukdom så fanns det kvinnor i bloggarna som använde 

sig av undvikande av sjukdomen eller förträngning av sjukdomen som en copingstrategi, 

vilket kunde ses som en motsägelse till att acceptera sin sjukdom. Frågan ifall det var bra 

att acceptera sin sjukdom eller bra att förtränga sin sjukdom dyker därför upp. För att få 

svar på denna fråga behövs vidare forskning.  

 

Slutsatser och framtida forskning 

Studien visar att trots att kvinnorna skulle dö i sin sjukdom fanns många resurser att 

använda för att orka leva på ett bra sätt den tid som var kvar. Resultatet visar på fyra 

viktiga teman där ett flertal resurser beskrivs. De viktigaste resurserna var föräldrar, 

familj, vänner, vårdrelation, att kunna förtränga sjukdomen, att göra saker för att må bra 

som t.ex. arbeta eller fortfarande bry sig om sitt yttre samt leva i nuet och ha en positiv 

inställning till livet. Slutsatser dras att resurserna är livsviktiga för kvinnorna. Flera av 

resurserna återkom hos samtliga kvinnor, medan en del inte sågs som lika viktiga hos alla 

vilket tyder på det individuella i varje enskild människas livsvärld. 

 

Resurser som användning vid en god vård, framförallt i livets slut var av stor vikt att 

hitta. Det krävs ytterligare forskning kring resurser hos människor med en obotbar 

sjukdom för att öka generaliserbarheten. Men det får dock inte glömmas att varje individ 

är unik. Genom att kartlägga fler resurser hos kvinnor och även män samt hur de gör för 

att finna dem, möjliggör för vårdpersonal att kunna ge bättre stöd och hjälp, vilket kan 

främja till ökad livskvalitet. Det innebär att finna stöd för att orka leva med en obotbar 

och livshotande sjukdom. Kvalitativa djupgående intervjustudier skulle kunna vara en 

lämplig metod för få svar på syften som handlar om att belysa fenomen. Framförallt 

fanns inte många studier om resurser hos män, men även ytterligare studier om resurser 

hos kvinnor behövs. 
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