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Sammanfattning 

Bakgrund: Cancer är en diagnos som uppskattningsvis kommer drabba var tredje 

person i Sverige. När cancern blir obotlig leder det till en oförutsägbar situation för den 

drabbade och personen kan för första gången inse att den är dödlig. Detta leder till att 

individen tvingas utveckla en ny syn på livet. Cancerdiagnosen leder till ett plötsligt 

avbrytande i personens vardag och ständigt pågående förändringar. Efter beskedet om 

cancer genomgår individen en transition. 

Syfte: Syftet var att beskriva unga kvinnors upplevelser av hur livet förändras vid 

obotlig cancer. 

Metod: Studien har en kvalitativ design med deduktiv ansats utifrån 

transitionsprocessen. Vid datainsamlingen har bloggar skrivna av unga kvinnor (18-35 

år) använts. Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa innehållsanalys har använts som 

analysmetod. 

Resultat: Separationsfasen: upplevelser av att sakna sig själv och livet, men även 

besvikelse på livet. Övergångsfasen resulterade i tre underkategorier: jag har inte 

cancer, att leva på tröskeln till något okänt och att leva i ett virrvarr av känslor. 

Integreringsfasen: Kvinnorna accepterade de fysiska begränsningarna sjukdomen fört 

med sig. 

Slutsats: Det har framkommit att det finns en brist i transitionsteorin. 

Medvetenheten är ett krav för att transitionsprocessen ska genomgås, men förnekelsen 

som uppvisats innebär enligt transitionsteorin att ingen medvetenhet finns. Enligt 

kristeorin innebär förnekelsen att personen är medveten, det indikerar att 

transitionsprocessen ändå kan fortskrida. 

 

Nyckelord: Obotlig cancer, unga kvinnor, upplevelse, förändring, transition 

  



 

Summary 

Background: Cancer is a diagnosis that is estimated to affect every third person in 

Sweden. When the cancer is incurable, it leads to an unpredictable situation for the 

victim and the person may realize its own mortality for the first time. This forces the 

person to evolve a new way to look upon life. A cancer diagnosis leads to a sudden end 

of a person's everyday life and ongoing changes. When a person gets diagnosed with 

incurable cancer it leads to a transition. 

Aim: The aim was to describe young women’s experience of the changes in life that 

occurs whilst having incurable cancer. 

Method: The study is qualitative with the transitionprocess as a deductive approach. 

Blogs written by young women (18-35 years old) has been used during the data 

collection. Elo and Kyngäs (2008) qualitative content analysis has been used as 

analytical method. 

Findings: The separationphase: experiences of missing oneself and life, but also a 

disappointment towards life. The liminalphase resulted in three categories: I do not 

have cancer, to live on the threshold of the unknown and to live in an emotional jumble. 

Integrationphase: The women accepted the physical limitations the disease brought. 

Conclusion: It has emerged that there is a gap in the transition theory. Awareness is 

a requirement for the transition process to go through, but the denial exhibited means 

according to the transition theory that no consciousness exists. According to the theory 

of crisis denial means that the person is conscious, which entails that the transition 

process can still proceed. 

 

Keywords: Incurable cancer, young women, experience, change, transition 
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Inledning 

Hälften av alla personer i Sverige som drabbas av cancer är kvinnor (Socialstyrelsen, 

2013a). Att få obotlig cancer leder till att individen försätts i en komplex och 

oförutsägbar situation (Dowling & Kelly, 2011; Esteves, Roxo, & da Conceição Saraiva, 

2015). Sjukdomen leder till att individen genomgår flera förändringar i vardagen 

(Dowling & Kelly, 2011). Livets förändring är i detta examensarbete synonymt med 

transition. Det finns behov av en sammanställning av bloggar skrivna av kvinnor med 

obotlig cancer eftersom det saknas beskrivningar av hur denna grupp upplever hur 

livet förändras vid obotlig cancer. Den här uppsatsen handlar därför om hur unga 

kvinnor (18-35 år) upplever förändringen av sin livssituation när de får obotlig cancer. 
Sjuksköterskan kan behöva kunskap om hur unga kvinnor upplever obotlig caner för 

att ge dessa personer god omvårdnad och rätt bemötande. Samt öka sjuksköterskans 

insikt om upplevelsen av obotlig cancer. 

Bakgrund 

Cancer är en dödlig sjukdom som drabbar människor världen över (World Health 

Organization, 2015). Livet tar en plötslig vändning hos personer som diagnostiserats 

med obotlig cancer (Esteves et al., 2015). Efter detta får livet nya förutsättningar och 

vardagen förändras (Dowling & Kelly, 2011). 

Dödlighet i cancer  

År 2012 orsakades 8,2 miljoner dödsfall i världen av cancer vilket gör det till den 

ledande dödsorsaken. Totalt insjuknar 14 miljoner människor årligen i cancer och 

antalet förväntas öka till 22 miljoner inom de närmsta två årtiondena (World Health 

Organization, 2015). I Sverige är cancer den andra mest förekommande dödsorsaken 

(Socialstyrelsen, 2015). Cancer är en diagnos som uppskattningsvis kommer att drabba 

var tredje person i Sverige någon gång under sin livstid. Antal drabbade per år har ökat 

stadigt sedan cancerregistreringen startade på 1950-talet, men de senaste 30 åren har 

antalet dödsfall i cancer långsamt minskat. I Sverige år 2011 ställdes cirka 58 000 

cancerdiagnoser. Sannolikheten att kvinnor med cancer överlever mer än 10 år är idag 

cirka 65 procent och överlevnaden är beroende av flera faktorer. Exempel på dessa 

faktorer är hur aggressiv cancern är och hur tidigt den upptäcks. Att upptäcka cancer i 

ett tidigt stadium ger oftast en bättre prognos än om den upptäcks i ett senare stadium. 

Av de som diagnostiserades med cancer år 2011 var 49 procent kvinnor. Cirka 30 

procent av alla diagnostiserade cancerfall hos kvinnor var bröstcancer och det gör den 

till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Av alla dödsfall i cancer hos kvinnor 

avled 13,6 procent på grund av bröstcancer. Samma år diagnostiserades cirka 8400 

kvinnor med bröstcancer och cirka 5 procent av dem var under 40 år. Detta motsvarar 

ungefär 420 personer. Av all cancer som diagnostiseras står cancer i centrala och 

perifera nervsystemet (CNS, PNS) för 2,5 procent. De kvinnor som avled i cancer i CNS 

var år 2011 2,2 procent av alla personer som avled i cancer. Bröstcancer hos unga 
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kvinnor och cancer i CNS leder med stor sannolikhet till att cancern blir obotlig 

(Socialstyrelsen, 2013a). 

Leva med obotlig cancer  

När cancern blir obotlig innebär det att sjukdomen är pågående och att personen inte 

kommer bli frisk. Detta kan exempelvis ske efter utvecklingen av metastaser (American 

cancer society, 2014). När cancern blir obotlig kan det leda till en oförutsägbar 

situation för den drabbade personen. Att leva med obotlig cancer är komplext och det 

påverkar människan fysiskt, psykiskt, psykosocialt och existentiellt (Esteves, Roxo, & 

da Conceição Saraiva, 2015). En person med cancer genomgår flera förändringar i 

vardagen (Dowling & Kelly, 2011). Förändringarna inkluderar bland annat den 

fysiologiska funktionen så som fatigue men även utseende, exempelvis hår, hud och 

naglar (Boehmke & Dickersson, 2006; Dowling & Kelly, 2011). Förändringarna har sitt 

ursprung både i cancerbehandlingen och sjukdomen (Boehmke & Dickersson, 2005; 

Dowling & Kelly, 2011; Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014). Fatigue, smärta och 

svaghet hindrar personen från att utföra och deltaga i vardagliga aktiviteter och att vara 

sitt vanliga jag (Kim & Gillham, 2013; Willis, Lewis & Wilson, 2015). Det sker även 

förändringar i kognitionen så som minnes- och koncentrationssvårigheter samt 

påverkan på uppmärksamhets- och problemlösningsförmågan (Player et al., 2014). 

Enligt Kim och Gillham (2013) tvingas unga människor med cancer hantera 

konsekvenserna av sin diagnos och behandling. Det är svårt att få en optimal 

behandling som ung vuxen eftersom den ofta är utformad för barn eller vuxna eller 

baserad på kliniska studier (Beyer, Budd & Montello, 2006; Corbeil, Laizner, Hunter 

& Hutchison, 2009). 

 

Situationen som personer med obotlig cancer befinner sig i är speciell eftersom det 

avser livets slutskede (Esteves et al., 2015). Att vara i livets slutskede innebär att döden 

är oundviklig och kommer inträffa inom en överskådlig framtid (Socialstyrelsen, 

2013b). Obotlig cancer innebär att personen befinner sig i en okänd situation med en 

förlust av autonomi, det vill säga att det är ett smärtsamt erkännande av det 

oundvikliga (Adelbratt & Strang, 2000). Insjuknandet i cancer brukar beskrivas som 

att personen för första gången inser att den är dödlig (Tritter & Calnan, 2002). 

Personer med obotlig cancer kan ha tankar och känslor kring dödsångest och 

existentialism och döden diskuteras frekvent (Adelbratt & Strang, 2000; Nixon, 

Narayanasamy & Penny, 2013). Att tvingas konfronteras med den egna dödligheten 

leder till att personer med cancer måste utveckla en ny syn på livet (Kim & Gillham, 

2013; Little, Jordens, Paul, Montgomery & Philipson, 1998). Kvinnor med cancer har 

ett behov av stöd från andra människor som genomgår en liknande situation, för att 

hjälpa dem att förbereda sig inför döden (Willis et al., 2015). 

Att vårda och att vårdas vid obotlig cancer 

Den oförutsägbara situation som personer med cancer befinner sig i ställer krav på att 

sjuksköterskor vet hur dessa personer påverkas och upplever sin situation (Esteves et 
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al., 2015). Genom sjuksköterskans kompetens inom sitt område och sin kunskap om 

vårdtagaren och dennes behov kan personens oro minska och tryggheten öka. När 

sjuksköterskan har kunskap om cancer och allt därtill kan det få vårdtagarna att känna 

sig säkra (Kvåle & Bondevik, 2010; Radwin & Farquhar, 2005). Personer med obotlig 

cancer berättar att omvårdnaden bör innehålla ett personligt, professionellt och 

engagerat bemötande, där individen ses som unik och inte som sin sjukdom eller en i 

mängden (Errasti-Ibarrondo et al., 2015; Radwin & Farquhar, 2005). Sjuksköterskan 

ska i sin omvårdnad visa medkänsla, engagemang, vänlighet och omtanke enligt 

vårdtagarna. Omtanke definieras som att vara intresserad av personens välmående och 

omvårdnad. Om sjuksköterskan uppvisar dessa egenskaper ger det överlag en positiv 

vårdupplevelse för vårdtagaren (Calman, 2006; Radwin & Farquhar, 2005). En av 

sjuksköterskans uppgifter under cancerbehandlingen är att undervisa vårdtagarna för 

att uppfylla det ökande informationsbehovet som finns hos dem, exempelvis om 

cytostatikabehandling, olika läkemedel och vad som händer i kroppen. Genom 

undervisning skapas förståelse och personcentrerad vård kan utformas (Blackledge et 

al., 1998; Esteves et al., 2015; Kvåle & Bondevik, 2010; Radwin & Farquhar, 2005). 

Personcentrerad vård innebär bland annat att den vårdsökande personen ska 

innefattas i beslutstagandet kring sin vård, det ska finnas ett engagemang mellan 

personen och sjuksköterskan och sjuksköterskan ska tillgodose personens fysiska 

behov (McCormack & McCance, 2006). Både sjuksköterskan och vårdtagaren anser att 

deras relation är viktig och hälsofrämjande. Nyckelfaktorer i relationen mellan 

sjuksköterskan och personen med obotlig cancer är förtrolighet, ömsesidighet, respekt 

och tillit till varandra (Errasti-Ibarrondo et al., 2015). När vårdtagarna karaktäriserar 

sjuksköterskans insats i cancervården anser de att den är betydelsefull och värd beröm 

(Radwin & Farquhar, 2005). 

 

Sjuksköterskor upplever att personer med cancer är bekväma med att tala om problem 

de upplever. Hos personer med obotlig cancer rapporteras en minskning av upplevd 

livskvalitet av sjuksköterskor (Blackledge et al., 1998). Livskvaliteten kan minska 

genom att personerna med obotlig cancer inte kan deltaga i sociala sammanhang i 

samma utsträckning som före diagnosen (Willis et al., 2015). I omvårdnaden av 

personer med cancer ska sjuksköterskan ge utrymme, tid och avskildhet att tala med 

dem om deras behov och visa hänsyn för de känslor som uttrycks. Sjuksköterskan 

beskriver att vårdtagaren bör uppmuntras att utforska meningen med livet. 

Sjuksköterskan bör finnas där som ett stöd när personen upplever en känsla av förlust 

och instabilitet i livets slutskede. För att undvika att dödsångest går oupptäckt hos 

personer med cancer behöver sjuksköterskan vara uppmärksam på diffusa tecken som 

visas (Nixon et al., 2013). Dessa tecken kan vara generell ångest, förtvivlan, ilska och 

rädsla. Genom att detta uppmärksammas kan sjuksköterskan förse personen med 

existentiellt stöd (Adelbratt & Strang, 2000).  
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Teoretisk referensram: Transitionsprocessen 

Transition som begrepp 

Att drabbas av cancer utmanar självbilden och identiteten. En cancerdiagnos leder till 

ett plötsligt avbrytande i personens vardag med ständigt pågående förändringar som 

följd. Andra faktorer som påverkas av cancerdiagnosen kan innefatta familjen, roller 

och relationer vilket kan innebära en existentiell kamp. När personen får beskedet om 

cancer kan det vara början till en transition. Transition karaktäriseras av ett flöde och 

en rörelse över tid och är både ett resultat av en pågående och avslutad förändring 

(Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 2000). Begrepp som 

förändring, kris och omvandling ligger nära transitionsbegreppet, det är en central del 

i sjuksköterskeyrket eftersom sjuksköterskan ofta är den första vårdgivaren som möter 

en person i transition (Elmberger, Bolund, Magnusson, Lützén & Andershed, 2008; 

Meleis et al., 2000; Olsson & Ek, 2002). För personer som befinner sig i en transition 

kan sjuksköterskan hjälpa till med kunskap om sjukdomen eller ge stöd till att försöka 

ändra ett beteende vid behov. Detta kan underlätta personens anpassning till den nya 

situationen (Schumacher & Meleis, 1994). Transition kan beskrivas som en passage av 

förändring och den involverar personens respons under tiden då förändringen sker. 

Förändringen som sker är antingen påtvingad eller självvald och resulterar i en 

anpassning till en ny vardag (Kralik, Visentin & van Loon, 2006). 

Transitionsprocessens tre faser 

Separations-, övergångs- och integreringsfasen är de tre faserna i 

transitionsprocessen. Dessa genomgås när det sker en rörelse mellan olika stadium i 

en individs liv (Kralik et al., 2006). 

Separationsfasen 

I den första fasen i transitionsprocessen har den tidigare livssituationen förändrats 

(Elmberger et al., 2008). Separationsfasen kännetecknas av ett avbrytande i den 

nuvarande vardagen hos en person (Kralik et al., 2006). Det kan innebära att frångå 

ett tidigare socialt stadium eller en position (Blows, Bird, Seymour & Cox, 2012). Fasen 

kan även uttryckas som ett avslut på den tidigare tillvaron eller livssituationen 

(Elmberger et al., 2008; Olsson & Ek, 2002). 

Övergångsfasen 

Övergångsfasen som även kallas liminalfasen kan beskrivas på flera olika sätt (Meleis 

et al., 2000). Det kan innebära att en person är instängd mellan två sociala tillstånd, 

hälsa och ohälsa, eller att personen befinner sig i ingenmansland. I denna fas kan 

personen känna sig främmande, förvirrad och en känsla av ovisshet samt tvetydighet 

kan visa sig (Blows et al., 2012; Kralik et al., 2006). Ett liminalt tillstånd kan även 

beskrivas som att kvinnor med cancer lever på tröskeln till något okänt och det kan 

uttryckas som en passage (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2007; Olsson & Ek, 2002). 

Övergångsfasen är tiden från diagnosen till dess att personen hittat ett nytt levnadssätt 

med en ökad medvetenhet om allvaret i sjukdomen (Elmberger et al., 2008). 
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Integreringsfasen 

Den tredje fasen infinner sig när individen kommer tillbaka in i samhället och har 

funnit sin nya identitet, det blir en ny start (Elmberger et al., 2008; Kralik et al., 2006; 

Olsson & Ek, 2002). Resultatet av en genomgången transition beskrivs ofta som 

individens återhämtningsförmåga, rekonstruktion och omvandling (Kralik et al., 

2006). I denna fas återinträder personen eller blir återfödd in till en ny social position 

(Blows et al., 2012). Elmberger et al. (2008) menar att personen i denna fas har fått 

kontroll över eller stabilitet i den nya situationen. Exempelvis kan ett resultat av denna 

fas beskrivas som att en kvinna med cancer kom till insikt med att hon kunde vara en 

bra mamma trots att hon inte längre var kapabel att leka med sitt barn (Elmberger et 

al., 2008). 

Transition i forskningen  

För att få en ökad förståelse och en helhetsbild av transitionsbegreppet bör det ses 

utifrån tre delar. Den första delen innebär att personen genomgår en förändring från 

ett tillstånd till ett annat, exempelvis från frisk till sjuk. Utifrån nästa del kan transition 

ses som en process som involverar omvandling eller förändring. Det är den process 

som individen genomgår från separationsfasen till integreringsfasen. Den tredje delen 

involverar även en process av inre omorientering. Det leder till att personen anpassar 

sig och involverar de nya omständigheterna i livet, vilket individen åstadkommer 

under integreringsfasen. Alla tre delar pågår under hela transitionsprocessen (Kralik 

et al., 2006). Transitionsprocessen kan uppkomma genom hälso- och 

sjukdomsrelaterade förändringar så som att gå från frisk till sjuk eller att förändring 

sker inom sjukdomsförloppet (Kralik et al., 2006; Meleis et al., 2000). En av de mest 

utmanande förändringarna i livet är övergången till vuxenlivet. Att samtidigt hantera 

cancerdiagnosen bidrar till en komplex livssituation (Bleyer et al., 2006). Boehmke och 

Dickersson (2005) menar att livet efter cancerupptäckten omedelbart och helt plötsligt 

förändras från att vara frisk till att vara sjuk. Transitionsprocessen kan endast uppstå 

om personen har en viss medvetenhet om att förändringen sker. Det är viktigt att 

personen är medveten om att den tidigare verkligheten har avslutats eller är hotad 

innan transitionsprocessen kan påbörjas. När denna medvetenhet finns hos personen 

är det möjligt för den att finna mening i situationen och anpassa sig till det nya livet. 

Processen av att närma sig medvetenheten inbegriper att personen vet vad som har 

förändrats och på vilket sätt det är annorlunda. Graden av medvetenhet påverkas av i 

vilken utsträckning personen är engagerad i sin sjukdom. Engagemanget innefattar att 

personen söker information och stöd, ändrar tidigare aktiviteter och hittar nya 

levnadssätt samt förstår meningen med de nya omständigheterna. Brist på 

medvetenhet tyder på att personen inte är redo för en transition. Att lära sig leva med 

en kronisk sjukdom är en pågående och invecklad process som involverar rörelse i flera 

riktningar (Kralik et al., 2006). En person kan genomgå mer än en transition på samma 

gång. Transition kan exempelvis börja i samband med ett cancerbesked. Under 

pågående sjukdomsförlopp och transition kan personen drabbas av till exempel 

håravfall som även det leder till att transitionen startar. På detta sätt pågår flera 

transitioner samtidigt (Meleis et al., 2000). Kralik et al. (2006) beskriver att en person 
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med en kronisk sjukdom som genomgår en transition kan känna sig annorlunda, 

uppfattas av andra som annorlunda och de kan se på sin verklighet med nya ögon som 

ett resultat av den rörelse som sker i transitionsprocessen. 

 

Det finns forskning som belyser vilka förändringar som sker hos personer med cancer 

i alla åldrar och även överskådligt hur cancer upplevs av individer. Den tidigare 

forskningen åskådliggör även specifika upplevelser hos kvinnor med cancer, 

exempelvis utseendeförändring. Eftersom empiriska studier om unga kvinnors 

upplevelser av livets förändringar vid obotlig cancer saknas är det av betydelse att 

utforska detta. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva unga kvinnors upplevelser av hur livet förändras vid obotlig 

cancer. 

Material och metod 

Design 

Syftet med studien var att studera upplevelsen av hur livet förändras vid obotlig cancer 

vilket gjorde en kvalitativ design till en lämplig metod eftersom den avser att studera 

personers levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). I detta 

arbete användes en deduktiv ansats. Det innebar att en teori fanns med genom hela 

forskningsprocessen och teorins tillämplighet testades (Rossman & Rallis, 2003). I 

detta examensarbete användes transitionsprocessens tre faser som teori. 

Urval och datainsamling 

Urval 

Förutsättningarna för att kunna inkluderas i examensarbetet var att personerna hade 

obotlig cancer och bloggade under sin sjukdomstid. Eftersom designen var kvalitativ 

var det viktigt med individer med variation i sina berättelser och erfarenheter 

(Henricson & Billhult, 2012). Män exkluderades från denna studie på grund av att det 

endast var få män som bloggade om sin obotliga cancer. När försök gjordes till att 

kombinera män och kvinnor hittades inga personer i samma åldersspann med samma 

cancerform. Därför valdes unga kvinnor i åldrarna 18 till 35 år som ett 

inklusionskriterium. 

 

När sökning gjordes på kvinnor mellan 18 och 35 år med obotlig cancer hittades 

cancerformerna bröstcancer och cancer i CNS och PNS hos fler än en kvinna. Därför 

valdes de två formerna av obotlig cancer ut. Det var fyra bloggar som valdes ut till 

resultatet, men en blogg föll bort på grund av att den inte beskrev några upplevelser. 

Istället hittades en annan blogg vilket fortfarande resulterade i fyra utvalda bloggar. 

Bloggerskorna fick fingerade namn och information om deras karaktäristika finns i 

tabell 1. 
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Tabell 1. Informanternas karaktäristika med fingerade namn 

Bloggerskor Ålder vid 

besked 

Cancerform Psykosocial bakgrund 

Alice 22 Obotlig cancer i CNS Bodde först ensam, flyttade 

sedan hem till föräldrarna, bor 

nu i eget boende. 

Maja 20 Obotlig cancer i CNS Bor hemma hos föräldrarna 

Agnes 33 Bröstcancer, obotlig 

efter uppkomst av 

metastaser  

Bodde med make och fyra barn 

Elsa 29 Bröstcancer, obotlig 

efter uppkomst av 

metastaser 

Ensamboende. Skild och hade 

sina 2 barn varannan vecka  

 

Datainsamling 

Berättelser är en metod som används för att samla in kvalitativ data (Henricson & 

Billhult, 2012). I datainsamlingen användes bloggar från Internet skrivna av unga 

kvinnor med obotlig cancer. Idag är det en självklarhet att använda Internet i vardagen 

och det finns allt mer information att hämta där (Skärsäter & Ali, 2012) 

 

En blogg är en öppen och personlig logg eller dagbok som finns på Internet. I bloggen 

finns vanligtvis skriftliga regelbundna inlägg med bland annat personligt hållna 

synpunkter och iakttagelser (Jansson, 2015). För att lindra upplevelsen av de negativa 

psykosociala konsekvenserna har allt fler unga kvinnor med cancer skrivit ner sina 

berättelser på bloggar bland annat om upplevelsen av komplementära metoder. 

Genom de personliga berättelser om livet med cancer som finns på bloggen får läsaren 

en förståelse för upplevelsen hos bloggaren (Keim-Malpass, Albrecht, Steeves & 

Danhauer, 2013). 

 

Bloggarna som användes till examensarbetet hittades genom sökmotorn Google. 

Sökord som användes var “blogg”, “bröstcancer”, “cancer”, “hjärntumör”, “obotlig 

cancer” och “unga kvinnor” i olika kombinationer. Exempel på sökkombinationer var 

”blogg bröstcancer”, ”blogg obotlig cancer” och ”blogg unga kvinnor cancer”. Sökorden 

användes eftersom de var relevanta för syftet. Exempelvis användes ordet hjärntumör 

då det är en typ av cancer i CNS. Två bloggar länkades direkt från sökmotorn Google 

och två först efter att ha kommit in på en annan internetsida eller blogg. Bloggarna 

inkluderades i examensarbetet i enlighet med kriterierna för urvalet. Sökningen 

utfördes i sökmotorn Google och sökord enligt ovan användes.  
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Sökningen och granskningen utfördes genom följande fem steg.  

1. Sökorden skrevs in i sökmotorn Google och därefter skedde sökningen.  

2. Huvudrubrikerna på sökresultaten lästes igenom och om den verkade svara på 

syftet öppnades länken till bloggen.  

3. Bloggen granskades efter urvalskriterierna. Om dessa uppfylldes gick 

granskningen vidare till steg fyra.  

4. Bloggen lästes överskådligt igenom för att se om bloggerskan beskrev 

upplevelser.  

5. Om punkt tre och fyra uppfyllde kraven inkluderades bloggen i examensarbetet.  

När bloggen hittades på en annan internetsida så utfördes granskningen av bloggen 

enligt steg tre till fem.  

 

Att samla data från bloggar på Internet är en typ av observationsmetod (Skärsäter & 

Ali, 2012). Resultatet kan inte ses som oberoende av observatören eftersom denne ses 

som en medskapare av texten. Observatören bör även vid kvalitativa studier vara 

flexibel gentemot deltagare, miljö och förändringar som kan uppstå, men också 

anpassningsbar och det kan innebära att vara följsam både vid datainsamling och 

dataanalys (Henricson & Billhult, 2012). I detta examensarbete har oförutsedda 

händelser inträffat under datainsamlingen. En av bloggarna fick bytas ut till en annan 

blogg eftersom den inte gick att använda på grund av att kvinnan som bloggade inte 

beskrev några upplevelser. Det gjorde att flexibilitet fick tillämpas genom att hitta en 

ny blogg. Denna blogg bidrog till att inklusionskriteriet för åldern höjdes.  

Förförståelse  

Redan innan arbetet påbörjades fanns både kunskap och vetskap hos författarna och 

detta kallas förförståelse. Det innebär även att erfarenheter och värderingar som fanns 

med sedan tidigare (Priebe & Landström, 2012). Att förförståelsen beskrivs i metoden 

kan begränsa dess påverkan på resultatet (Henricson, 2012). Författarna har en 

begränsad erfarenhet av mötet med unga kvinnor med cancer med allt vad det innebär. 

Mötet med kvinnor som erhåller cytostatikabehandling och deras upplevelse av 

biverkning och effekt av behandlingen har påträffats under verksamhetsförlagd 

utbildning. Författarna har även kommit i kontakt med personer med nydebuterad 

cancer. Att komma i kontakt med dessa personer har endast inneburit korta möten. 

Dataanalys 

Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys har följts. Denna 

analys består av tre faser. I den första fasen, förberedelsefasen var första steget att välja 

analysenhet. I detta examensarbete representerades det av kvinnor i åldrarna 18 till 35 

år med obotlig cancer som bloggade. I nästa steg av förberedelsefasen genomfördes 

noggrann läsning av hela materialet och det gjordes för att få en känsla för helheten 
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och en fördjupad förståelse. Bloggarna lästes först enskilt för att öka trovärdigheten 

och det datum där informanten skrev i sin blogg om något som var relevant för syftet 

noterades. I det sista steget av förberedelsefasen togs ett beslut om vilket material som 

skulle ingå i analysen (Elo & Kyngäs, 2008). Detta beslut togs genom gemensam 

genomgång av enskilt valda datum. 

 

Som tidigare nämnts är den deduktiva teorin transitionprocessens tre faser, 

separations-, övergång- och integreringsfasen (Kralik et al., 2006), vilken har använts 

genom hela dataanalysen. I nästa fas av Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa 

innehållsanalys, organisationsfasen, var det första steget att välja ut meningar i 

materialet som beskrev respektive fas i transitionsprocessen. Detta gjordes genom att 

kopiera meningen från bloggen och klistra in den i ett nytt dokument. Det fanns ett 

enskilt dokument för varje enskild bloggerska. I det andra steget sorterades materialet 

in i respektive fas i transitionsprocessen. Detta gjordes genom att meningar från 

bloggen kopierades och klistrades in i ett eget dokument under respektive 

transitionsfas. Det sista steget i organisationsfasen var att materialet från tidigare 

nämnt dokument skrevs ut och klipptes isär till olika stycken, innehållande ett flertal 

meningar eller en enstaka mening. Sedan gjordes försök till att dela in materialet i 

underkategorier i respektive transitionsfas. För att få fram underkategorierna 

sorterades meningar som liknade varandra i separata högar och titlar på 

underkategorierna bestämdes utifrån vad kategorin innehöll för data. I kategorin 

separationsfasen hittades ingen underkategori på grund av att upplevelserna inte 

varierade i så hög grad i denna fas. I Övergångsfasen hittades underkategorierna “jag 

har inte cancer”, “att leva på tröskeln till något okänt” och “att leva i ett virrvarr av 

känslor”.  I den sista kategorin, integreringsfasen, hittades ingen underkategori 

eftersom upplevelserna som beskrevs inte hade särskilt stor variation. I den sista fasen 

av Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa innehållsanalys, redogörelsefasen, rapporterades 

resultatet. Materialet sammanfattades i varje kategori och underkategori. En 

gemensam diskussion fördes om hur materialet skulle presenteras i resultatet. Flera 

citat från bloggarna användes för att öka trovärdigheten av resultatet (Elo & Kyngäs, 

2008). 

Etiska överväganden 

Ett flertal etiska överväganden har gjorts i samband med framskrivandet av 

examensarbetet. Detta enligt Kjellström (2012) för att undvika att människor utnyttjas, 

skadas eller såras. Hänsyn har tagits till den personliga integriteten enligt de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Den personliga integriteten är av stor vikt, 

och ett hot mot den beskrivs i Personuppgiftslagen (SFS:1998:204). Kränkning av den 

personliga integriteten beskrivs som att sprida information som kan anses känslig 

(Kjellström, 2012). Kvinnorna har skyddats och visats respekt gentemot deras 

människovärde genom avidentifiering och utskick av information till de som gick att 

kontakta. De har även erbjudits att ta del av studien när den är klar. Syftet med 

Personuppgiftslagen (SFS:1998:204) och Lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS:2003:460) är att skydda individen och respektera varje persons 
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människovärde. Belmontrapporten (Kjellström, 2012) har funnits i åtanke då avsikten 

med detta arbete är att göra gott och att bidra till informationen om hur det är att leva 

med cancer. En blogg kan anses som offentlig kommunikation på Internet och 

personen som skriver är medveten om att den publicerade texten är fritt tillgänglig. En 

del forskare menar att de texter som är offentlig kommunikation kan användas för 

forskningsändamål utan informerat samtycke (Skärsäter och Ali, 2012). Försök har 

ändå gjorts till att komma i kontakt med de kvinnor som lever och få deras informerade 

samtycke. Endast en av dem har givit sitt informerade samtycke, den andra har inte 

svarat. Kontakt har inte tagits med anhöriga till de kvinnor som avlidit. Kursens 

examinator gav sitt godkännande att använda deras bloggar eftersom de fortfarande 

låg öppna för att läsas. Salzmann-Erikson och Eriksson (2015) menar i sin diskussion 

att de komplexa hälsofrågor som berörs i många examensarbeten kan betraktas som 

känsliga personuppgifter om de skulle prövas i en nämnd. Hänsyn har tagits till detta 

genom avidentifiering av kvinnorna och att inte förtala dem. 
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Resultat 

Examensarbetet utgick från transitionsprocessens tre faser. Därför har materialet 

kategoriserats in i separations-, övergångs- och integreringsfasen och i ytterligare 

underkategorier.  

Separationsfasen 

Att få beskedet obotlig cancer upplevdes tungt, mödosamt och sorgligt. Dessa 

upplevelser berodde exempelvis på framtida behandlingar som väntade. Att efter 

beskedet om obotlig cancer få reda på att behandlingen skulle fortgå resten av livet 

upplevdes sorgligt. Kvinnorna kände även ilska gentemot sjukdomen och en rädsla för 

döden i samband med beskedet. Att cancer alltid skulle finnas i kroppen var 

skrämmande. Efter beskedet upplevde kvinnorna att de skulle sakna sig själva och sitt 

tidigare liv som varit fyllt med möjligheter. Besvikelse på livet infann sig hos dem när 

de fick vetskap om att de drabbats av obotlig cancer. Beskedet upplevdes mer allvarligt 

om personen sedan tidigare haft cancer, detta bidrog till ett abrupt avbrytande och 

kvinnorna kände sig plötsligt cancersjuka. 

 

“Jag ser cancer i mitt ansikte.... Det blev så himla tydligt, sjukdomen 

har tagit över mitt utseende och ingen annan ser det nog så tydligt 

som jag” - Alice. 

 

Senare under sjukdomsförloppet när kvinnorna började tappa håret upplevdes det som 

ofattbart och hemskt, det fanns en rädsla över att nästa dag vakna upp med håret på 

kudden. Håravfallet väckte en önskan om att få vara en i mängden. Livssituationen 

förändrades i och med att cancern blev en del i kvinnornas liv och de upplevde att det 

inte längre gick att lita på magkänslan och livet. Kvinnorna kände att det var 

påfrestande när kroppen vägrade att göra som de ville och att cancern styrde vad de 

kunde och inte kunde göra. Kvinnorna med barn upplevde det som orättvist att deras 

barn skulle förlora sin mamma. 

Övergångsfasen 

Jag har inte cancer 

Kvinnorna upplevde att de hade svårt att inse att det faktiskt var de det handlade om 

och att med ord uttrycka att just de hade cancer. Cancern kändes som en främling, en 

inkräktare och inte som något som var en del av dem. Även att säga ordet cancer tog 

emot, speciellt att säga: “jag har cancer”. 

 

“Varje gång jag använder meningar som ‘jag fick min diagnos’ eller ‘jag 

blev sjuk’ hugger det i mig. Det slår alltid till lika mycket. Det känns som 

jag spelar någon annans roll. Jag, som har huvudrollen i mitt liv kan ju 

inte få cancer” – Alice 
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Ett sätt att uttrycka detta var att skriva om sig själv i tredje person. Kvinnorna uttryckte 

ett hopp om att cancern bara var en dålig dröm. Det fanns en önskan och otålighet om 

att få tillbaka sitt tidigare liv. Försök gjordes till att acceptera situationen men det 

upplevdes besvärligt och situationen kändes oförståelig. 

Att leva på tröskeln till något okänt 

Kvinnorna upplevde ovisshet inför framtiden. Ovisshet innefattade framtida 

utbildning, arbete, frågor om hur livet skulle tas tillvara på efter beskedet och hur de 

skulle må framöver. På grund av cancern upplevde kvinnorna en svårighet i att tro på 

framtiden, men de litade på nuet. Kvinnorna ställde sig frågan “varför jag?” och “hur?”. 

Hur skulle de förklara för barnen att tidigare tuffa behandlingar inte botat cancern, hur 

förbereder sig en person på att livet kanske fortsätter i rullstol, hur skulle orken räcka 

till och hur var det möjligt att just den personen drabbats? De upplevde att den nya 

situationen var en mardröm och de skuldbelade sig själva. De befann sig i 

ingenmansland när de försökte beskriva sin situation. Kvinnorna upplevde en 

förvirring och att de hade tappat bort sin identitet. Kvinnorna befann sig nu mellan att 

vara sitt tidigare jag och att skapa sig en ny identitet. De visste inte längre vad de kände 

och de upplevde att livet stannade upp. 

 

“Kommer den nöja sig med bröstet, lymfkörtlar och skelett eller vad 

blir nästa anhalt? När, var och hur?” – Agnes 

 

Att få frågan “hur länge till kommer du att leva?” upplevdes smärtsamt och frågan “hur 

mår du?” var svår att hantera. Kvinnorna ville inte svara att allt var bra eftersom det 

kunde misstolkas och betyda att det är enkelt att leva med obotlig cancer. Att svara 

“helt okej” kändes inte rätt eftersom livet kändes uselt fysiskt och psykiskt. De visste 

inte när de kunde prata om sin sjukdom, när de skulle svara att de mådde bra eller när 

de skulle säga sanningen. 

 

I början av övergångsfasen upplevde kvinnorna den nya situationen som främmande. 

Längre fram under fasen framkom en önskan om att kunna köpa sig mer tid i livet och 

saker upplevdes otroligt meningslösa. När cancern hade tagit plats i deras liv hade de 

fått prioritera om, vissa saker som var viktiga förut upplevdes nu meningslösa. 

Kvinnorna hoppades att det skulle finnas en mening med att de hade drabbats av 

obotlig cancer. De upplevde en fysisk, men även en emotionell smärta över att inte få 

vara kvar för att uppleva resten av livet. Både den fysiska och emotionella smärtan var 

hemsk och de kunde inte avgöra vad som upplevdes värst. En smärtsam upplevelse 

infann sig när kvinnorna upplevde att livet inte skulle bli som de hade förväntat sig, 

gällande exempelvis utbildning och arbete. De upplevde även hopplöshet när kroppen 

gång på gång gav upp. Att inte ha full kontroll över vad som hände i kroppen upplevdes 

påfrestande. Kvinnorna upplevde även att de inte hade kontroll över livssituationen 

och de kände sig maktlösa. Denna situation upplevdes oförutsägbar av kvinnorna. De 
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upplevde en skräck över att inte veta vad som skulle ske. Cancern styrde deras liv och 

det gjorde dem arga och frustrerade. 

 

“Ingen vet hur det kommer gå, hur mycket man än vill tänka att det 

ska bli bra igen och att jag kommer bli ‘frisk’.” – Maja 

 

Förutom ovissheten som upplevdes fanns även en rädsla. Den känslan visade sig bland 

annat när kvinnorna blev påminda om hur deras liv faktiskt såg ut, att de inte hade 

samma valmöjligheter som tidigare. Cancern hade begränsat kvinnorna fysiskt vilket 

de upplevde som både otäckt och frustrerande. Rädslan infann sig även när kvinnorna 

funderade kring hur lång tid de hade kvar i livet. Att inte veta hur mycket tid som fanns 

kvar i livet upplevdes osäkert. Kvinnorna beskrev en upplevelse av att stå bredvid hela 

situationen och att de var helt tomma på känslor. Det fanns en upplevelse av att inte 

veta vart de hade sina känslor och en känsla av likgiltighet infann sig. 

Att leva i ett virrvarr av känslor 

Kvinnorna upplevde en emotionell berg- och dalbana. Att känslorna svängde upp och 

ner upplevdes påfrestande och utmattande. Alla deras känslor var i ett kaos. Ibland 

blev det så mycket känslor att de inte kunde ta in allt på en gång, de kände sig tomma. 

Överskottet av känslor fick följden att de kände sig paralyserade. Cancern gjorde att 

deras känslor svängde upp och ner, den fick dem att skratta, känna sorg, frustration 

och den fick dem att känna oro och rädsla. Alla känslor som upplevdes var på grund av 

cancer. De beskrev att vardagen hade höga toppar och djupa dalar. Ibland kändes livet 

som ett mörker och det var svårt att se ljuset i tunneln. 

 

“Livet är verkligen som en berg- och dalbana. Emellanåt far man 

neråt i en väldig fart och allt kan kännas skit rent ut sagt!” – Agnes 

 

Den ständiga tröttheten upplevdes som en stor begränsning i vardagen. Kvinnorna 

upplevde att det var mödosamt att inte orka med allt de ville. De uttryckte det som att 

de inte längre kunde välja vad de ville göra. Detta bidrog till en upplevelse av att inte 

längre vara sig själv. Det tog emot att behöva ändra på sin personlighet. Kvinnorna 

upplevde att den egna personligheten skadade dem eftersom sjukdomen inte klarade 

av den. De befann sig mellan två sociala tillstånd och visste inte hur de skulle hantera 

det. Kvinnorna upplevde en ångest över att inte kunna klara av att ta hand om sina 

barn i den utsträckning som de önskade och det gjorde dem sorgsna. Det gav även 

upphov till en rädsla och en känsla av att känna sig misslyckad. Rädsla för att deras 

relation skulle bli sämre men även en rädsla över att något skulle hända när de var 

ensamma med barnen. Den bristande orken gav upphov till stress och det var svårt för 

dem att acceptera den fatigue som drabbat dem. 

 

“När tröttheten börjar gå ut över barnen är det inte roligt längre, då 

vill jag bara sjunka genom jorden. Därför blir jag så ledsen när det 

känns alldeles för ofta som att jag inte klarar av det…”. – Elsa 
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Tankar och känslor om döden uttrycktes. Döden upplevdes skrämmande och 

kvinnorna var rädda för livets slut eftersom de kände att de hade mycket kvar att leva 

för. Att förlora kampen mot cancern upplevdes betungande. Dödsångest upplevdes 

obehagligt. Att inte få vara kvar bland nära och kära upplevdes mer skrämmande än 

döden. När livet kändes tungt upplevde kvinnorna att det kanske var bättre om de inte 

levde. 

Integreringsfasen 

Kvinnorna upplevde att deras liv hade förändrats men att de på ett eller annat sätt 

kunde acceptera det mer och mer. Den bristande orken som upplevdes resulterade i att 

kvinnorna lärde sig att ta hjälp av andra, men det var svårt att erkänna. Kvinnorna 

upplevde att de behövde tillåta sig själva att vara svaga. De kom till insikt med att de 

inte hade samma ork som tidigare, men det fanns en önskan om att orken skulle finnas 

där. Här visade kvinnorna på en insikt om att de behövde hjälp för att kunna ta hand 

om sina barn. 

 

“Och samtidigt är jag livrädd att mista kontakten med barnen, inte 

få se allt som händer med dom varje dag. Jag står inte ut med tanken, 

men inser ändå att jag tror att min gräns är nådd och jag måste 

acceptera det. Jag orkar helt enkelt inte mer...” – Elsa 

 

Kvinnorna fick en medvetenhet om att cancern hade ett grepp om deras liv, hur 

allvarlig den var och att den kunde förkorta livet. De insåg att de inte hade lång tid kvar 

i livet och att de inte skulle bli friska. Detta fick dem att inte ta något för givet samt 

uppskatta de små glädjeämnena i livet. Det upplevdes viktigt att ta vara på de tillfällen 

när de mådde bra. Obotlig cancer fick kvinnorna att se på livet med andra ögon och 

den nya inställningen till livet bidrog till glädje hos kvinnor. I denna fas hade kvinnorna 

kommit till insikt om att den emotionella berg- och dalbana som de tidigare upplevt i 

övergångsfasen, inte bara gick neråt utan även uppåt. 

 

“Kära vänner, livet kan förändras så fort. Jag var inte beredd på att 

mitt liv skulle bli såhär. 21 år med en hemsk sjukdom. Dock gör jag 

det bästa av situationen och försöker leva livet med de 

förutsättningar som ges.” – Maja 

 

Kvinnorna upplevde att de efter beskedet hade förändrats, men de ångrade inget av det 

trots det negativa cancern fört med sig. De trivdes bättre med den nya identitet som 

formats under transitionsprocessen. Ett steg närmre mot acceptans upplevde 

kvinnorna var när de kunde säga “jag har cancer”. Det fanns olika sätt att acceptera 

den obotliga sjukdomen på, kvinnorna accepterade att sjukdomen var en del av deras 

liv men inte att den skulle styra det. I separationsfasen hade kvinnorna svårt att 

acceptera cancern, men med sin nya identitet kunde de acceptera den. Att kunna 

anpassa sig var en viktig del i den nya vardagen. Kvinnorna kom till insikt om att det 
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som gått förlorat i och med cancern inte definierade vem de var. De upplevde i denna 

fas att det var okej att känna. Kvinnorna accepterade håravfallet och det störde dem 

inte längre att de inte var en i mängden. 

 

En upplevelse infann sig när kvinnorna insåg att en framtid var möjlig på ett sätt som 

de önskade. I denna fas såg kvinnorna en mer självständig framtid, att klara av att stå 

på egna ben. Detta fick dem att känna glädje, men det fanns även en rädsla över att 

vara ensam om det skulle hända något. Även om framtiden kändes skrämmande fanns 

det en övertygelse om att den nya vardagen skulle fungera, trots de fysiska 

begränsningar som kvinnorna upplevde.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva unga kvinnors upplevelser av hur livet förändras vid obotlig 

cancer. Metoden var kvalitativ med transitionsprocessen som deduktiv ansats. 

Metoden har fungerat väl i relation till syftet. Transitionsprocessen har följts över tid 

hos kvinnorna, därför var vald metod relevant för att följa förloppet i processen. Det 

har varit en fördel att använda deduktiv ansats eftersom det underlättade att 

strukturera all insamlad data. Att utgå från transitionsprocessen var lämpligt för 

examensarbetets syfte, eftersom syftet var att beskriva upplevelsen av en förändring 

som skett över tid. Vald metod kan även ha underlättat att få en överskådlig bild av 

data. Bloggarna kan ha varit en tillåtande miljö för kvinnorna att uttrycka sig fritt och 

ärligt om den känslomässiga berg- och dalbana de upplevde. Bloggarna upplevdes 

spegla kvinnornas verklighet eftersom de skrev bloggen i en tillåtande miljö. Läsaren 

får en förståelse för upplevelsen hos bloggaren genom de personliga berättelser som 

finns på bloggen (Keim-Malpass et al., 2013). 

 

Trovärdigheten styrktes genom att bloggarna granskades på var sitt håll och därefter 

gemensamt (Elo & Kyngäs, 2008). Det fanns en spridning i ålder och psykosocial 

bakgrund bland bloggarna. Materialet har kritiskt lästs igenom av handledaren för 

examensarbetet som även har fått ta del av insamlad data och detta bidrar till ökad 

trovärdighet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet. Även detaljerad beskrivning av urval, 

datainsamling och beskriven förförståelse bidrog till detta. Trovärdigheten ökade 

också genom att det var mer än en författare under pågående examensarbete. Detta 

bidrar till att det är fler ögon som granskar arbetet både under datainsamling och 

dataanalys. Bekräftelsebarheten i arbetet ökar genom tydligt redovisade inklusions- 

och exklusionskriterier (Wallengren & Henricson, 2012). Citat från bloggarna har 

använts för att öka trovärdigheten på det material som presenterats i resultatet. 

Överförbarheten främjades genom tydlig beskrivning i metodavsnittet av bland annat 

urval och karaktäristika av kvinnorna, men också analysprocessen av data (Elo & 

Kyngäs, 2008). Detta resultat kan vara överförbart till kvinnor som lever med obotlig 

sjukdom, eftersom även de inte kommer bli friska från sin sjukdom. Det kan även vara 

överförbart till kvinnor i alla åldrar. Ett argument för detta är att majoriteten av alla 

kvinnor har barn och vid högre ålder kan det även innebära att kunna ta hand om 

barnbarn.  

 

Vid dataanalysen fanns det svårigheter i att se tydliga gränser mellan 

transitionsfaserna och därmed svårigheter med att placera in rätt data i rätt kategori. 

Detta blev enklare efter att materialet lästes igenom flertalet gånger. Valet av bloggar 

påverkades av den begränsade tid som fanns för arbetet. Hade arbetet pågått under 

längre tid hade mer tid kunnat läggas på att hitta bloggar som var mer passande för 

detta arbete. Det visade sig att en av bloggarna som valdes ut inte kunde användas till 

syftet. Denna blogg innehöll mycket bristande beskrivningar av upplevelser. Detta 
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uppfattades inte vid den första överskådliga läsningen och bloggen inkluderades 

därför. De bristande beskrivningarna i bloggen medförde ett hastigt bloggbyte och 

utökning av ålderskriteriet genomfördes. Den begränsade tiden var en svaghet i detta 

arbete. Hade mer tid funnits hade fler bloggar med andra cancerformer kunnat 

inkluderas i arbetet. Denna metod var mer tidskrävande än förväntat. I detta arbete 

användes fyra bloggar. Bloggerskorna skrev mycket och omfattande i bloggen, vilket 

gjorde data mättad. Inom den kvalitativa forskningen är mättnad en princip som 

innebär att mer datainsamling inte kommer leda till att ny information tillförs (Polit & 

Beck, 2012). Det viktiga var att hitta personer med obotlig cancer som hade en 

varierade upplevelse av förändringar i livet vid obotlig cancer (Henricson & Billhult, 

2012). 

 

Vid empiriska studier där till exempel intervjuer skulle genomförts med dessa kvinnor, 

hade inte Offentlighetsprincipen kunnat användas som stöd i det etiska övervägandet 

eftersom materialet innehåller känsliga personuppgifter. De hade då fallit under lagen 

att underställa sig prövning av etikprövningsnämnden. I detta sammanhang bör även 

Personuppgiftslagen beaktas (Salzmann-Erikson & Eriksson, 2015). Detta anses som 

en svaghet i föreliggande studie. 

Resultatdiskussion  

Huvudfynden återfanns framförallt i övergångsfasen. Teman som framgick här var att 

kvinnorna inte ville acceptera sin diagnos, de upplevde framtiden som osäker samt att 

de åkte känslomässig berg- och dalbana. I integreringsfasen visades en högre grad av 

medvetenhet än i tidigare faser. 

 

Transitionsprocessen kan endast uppstå om personen har en viss medvetenhet om att 

förändringen sker (Kralik et al., 2006). Detta examensarbete har bidragit till en insikt 

om att kristeorin kan innefattas i transitionsprocessen, eftersom även kris innebär en 

plötslig förändring för en person (Cullberg, 2006). Att få beskedet obotlig cancer 

innebär ett hot mot den fysiska existensen och detta ger upphov till en kris. Det gör 

också att det ställs krav på att sjuksköterskan vet hur kvinnorna upplever den 

oförutsägbara situationen som de befinner sig i (Esteves et al., 2015).  Den första fasen 

i en kris är chockfasen där personen inte kan ta sig an den nya verkligheten. Den andra 

fasen i kristeorin är reaktionsfasen, här börjar personen öppna ögonen för den nya 

verkligheten men det är även här som försvarsmekanismer börjar etableras. 

Sjuksköterskan ska i mötet med en person i kris inte förneka den vårdsökandes 

verklighet, vilket i detta fall var att drabbas av obotlig cancer. Sjuksköterskan bör 

istället hjälpa personen med konfrontationen av den nya verkligheteten (Cullberg, 

2006). 

 

I övergångsfasen såg kvinnorna cancern som en främling, inkräktare och något som 

inte var en del av dem. Detta kan tyda på försvarsmekanismen förnekelse eftersom 

kvinnorna visste vad som hotade, men de förnekade dess egentliga betydelse och 

accepterade inte den (Cullberg, 2006). McTiernan och O’Connell (2015) har också 



 

19 
 

observerat att personer med cancer separerar sin identitet från sjukdomen. Personer 

med cancer upplever en främmande känsla gentemot jaget enligt Ekwall, Ternestedt 

och Sorbe (2007). Övergångsfasen karaktäriseras bland annat av att personen känner 

sig främmande och förvirrad samt att en känsla av ovisshet kan visa sig (Blows et al., 

2012; Kralik et al., 2006). Kvinnorna i föreliggande studie ville inte acceptera beskedet 

och uttryckte ett hopp om att cancern bara var en dålig dröm. Detta har beskrivits i 

tidigare forskning av Mosher et al. (2013). I denna passage av instabilitet som kan 

kännetecknas av att kvinnan upplever en känsla av förlust bör sjuksköterskan finnas 

där som ett stöd (Nixon et al., 2013).  

 

Genom att studera kvinnors upplevelser av hur livet förändras vid obotlig cancer 

framkom det att kvinnorna genomgick en kris, efter beskedet om obotlig cancer. 

Kvinnorna var medvetna om att det var de som hade drabbats av obotlig cancer, men 

de ville inte acceptera sjukdomen och de såg den som en inkräktare. Obotlig cancer är 

ett hot mot den fysiska existensen och detta blev startskottet för en kris. Det 

framkallade försvarsmekanismen förnekelse som innebar att kvinnorna var medvetna 

om vad som hotade, men de ville inte acceptera det (Cullberg, 2006). Cullberg (2006) 

menar att vid förnekelse lägger individen märke till det som hotar men förnekar att det 

är väsentligt. Därmed är individen medveten om den nya situationen och dess 

innebörd (Cullberg, 2006). Chick och Meleis (1986) menar att förnekelse innebär att 

personen ännu inte är redo för en transition på grund av bristande medvetenhet. 

 

Förnekelsen blir en del av medvetenheten enligt Cullberg (2006). Förnekelsen enligt 

Chick och Meleis (1986) tyder på att personen inte är medveten och kan därmed inte 

genomgå transitionsprocessen. Medvetenheten är ett krav för att transitionsprocessen 

ska genomgås, men förnekelsen som uppvisats i examensarbetets resultat innebär 

enligt transitionsteorin att ingen medvetenhet finns. Detta resulterar i att personer i 

kris inte skulle kunna genomgå en transition.  Enligt Cullbergs (2006) kristeori innebär 

förnekelsen att personen är medveten och detta medför att transitionsprocessen ändå 

kan fortskrida. Enligt Kralik et al. (2006) är kriterierna för att påbörja separationsfasen 

att det sker ett plötsligt avbrytande i vardagen. Detta är startskottet för både en kris 

och transition. Det gör att en brist har upptäckts i det som Chick och Meleis (1986) 

beskriver eftersom ett besked om obotlig cancer innebär ett plötsligt avbrytande i 

vardagen. Kvinnorna i föreliggande examensarbete har påbörjat transitionsprocessen 

enligt kriterierna för separationsfasen. Detta gör att transitionen fortskrider. Efter 

detta går personen över i övergångsfasen där kvinnorna i föreliggande studie började 

förneka cancerns samexistens med dem. Detta visar på bristen som hittats i 

transitionsteorin, att trots förnekelse hos kvinnorna med obotlig cancer kan 

transitionsprocessen ske. Kvinnorna med obotlig cancer befinner sig i en osäker och 

instabil situation och därför bör sjuksköterskan ha kunskap om kristeorin och 

transitionsprocessen (Esteves et al., 2015). Genom denna kunskap inger 

sjuksköterskan trygghet hos kvinnorna (Kvåle & Bondevik, 2010; Radwin & Farquhar, 

2005). 
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Under hela övergångsfasen levde kvinnorna i en ovisshet, i ingenmansland. 

Framtiden upplevdes oviss, beträffande bland annat utbildning och arbete. Detta 

resultat föreligger vara förenligt med forskning av Bellizzi et al. (2012), Corbeil et al. 

(2009), Karlsson, Biguet, Johansson och Nillson-Wikmar (2015) och McTiernan och 

O’Connell (2015) som redogjorde för att personer upplevde ovisshet inför framtiden. 

Kvinnorna i föreliggande studie ställde sig frågan “hur?”, det kan tyda på oro och 

osäkerhet inför framtiden. De upplevde förlorad kontroll över livssituationen som 

resulterade i en oförutsägbar situation för dem. Decker, Haase och Bell (2007) redogör 

också för att personer med cancer oroade sig för oförutsägbarheten gällande 

sjukdomsförloppet. För att minska oron och öka tryggheten hos personer med cancer 

är det viktigt att sjuksköterskan har kompetens och kunskap inom sitt område. Att 

kvinnorna med obotlig cancer kände sig osäkra visar på att sjuksköterskan bör använda 

sin kunskap om cancer för att minska personens oro (Kvåle & Bondevik, 2010; Radwin 

& Farquhar, 2005). “Varför jag?” var en fråga som kvinnorna ställde sig i 

övergångsfasen, som kan liknas vid det sökande en person ofta gör för att finna 

mening i situationen under reaktionsfasen i Cullbergs (2006) kristeori. Kvinnorna i 

föreliggande studie försökte hitta en anledning till varför sjukdomen hade drabbat dem 

och de frågade sig vad de gjort för fel för att förtjäna den hemska sjukdomen, detta 

beskriver även Mosher et al. (2013) och McTiernan och O’Connell (2015). 

 

Att åka känslomässig berg- och dalbana förekom hos alla kvinnor under 

övergångsfasen. Detta har inte belysts i annan forskning som beskriver unga kvinnors 

upplevelser på detta sätt. Det som hittats och möjligen kan liknas vid detta är 

McTiernan och O’Connells (2015) beskrivning. De beskrev att personer med obotlig 

cancer upplevde oräkneliga känslor i ett kaos (McTiernan & O’Connell, 2015). Detta 

framkom även i föreliggande studie där det av kvinnorna beskrevs som ett kaos och det 

kunde bli för mycket känslor att ta in. Detta kaos gjorde även att kvinnorna kände sig 

tomma och paralyserade. En berg- och dalbana innebar att personerna var nere i ett 

mörkt hål för att sedan ta sig upp och kunna se ljuset igen. Resultatet visar att 

kvinnorna upplevde alla känslor i ett kaos. Nixon et al. (2013) beskriver att det som 

sjuksköterska är viktigt att tänka på att ge utrymme, tid och avskildhet att tala med och 

ställa frågor till kvinnan om hennes behov och visa hänsyn för de känslor som uttrycks. 

 

Under integreringsfasen beskrev kvinnorna att de kommit till insikt om att en berg- 

och dalbana går både upp och ner och de stunder när de mådde bra skulle tas tillvara 

på. Det fanns en medvetenhet och insikt om den situation de befann sig i som bidrog 

till att de gjorde det bästa av situationen och de nya förutsättningarna de hade. 

Lipsman, Skanda, Kimmelman och Bernstein (2007) menade i sin forskning att cancer 

resulterade i anpassning och lärdom om att leva efter de nya förutsättningar som gavs. 

Kvinnorna i föreliggande studie fick lärdom om nya saker och fick se livet med andra 

ögon efter beskedet med obotlig cancer i enlighet med Mosher et al. (2013) och Kralik 

(2002). I detta stadie när personen kommit till insikt om sin sjukdom bör 

sjuksköterskan fortsätta att möta personens informationsbehov genom undervisning. 

Genom undervisningen skapas ökad förståelse hos kvinnan med obotlig cancer och 
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sjuksköterskan kan utforma personcentrerad vård (Blackledge et al., 1998; Esteves et 

al., 2015; Kvåle & Bondevik, 2010; Radwin & Farquhar, 2005). I detta läge kan det vara 

lämpligt för sjuksköterskan att uppmuntra kvinnan att utforska meningen med livet 

(Nixon et al., 2013).  

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning kan studera hur bloggande personer upplever bemötandet i vården. 

Vid insamlandet av data beskrevs det i vissa inlägg om hur bloggförfattarna upplevde 

vården. I denna studie fanns inget utrymme för att studera detta fenomen och det var 

irrelevant för syftet.  
 

Vidare forskning bör också göras på hur kris och transition ska kunna användas 

tillsammans eftersom de båda begreppen ligger nära varandra. De har mycket 

gemensamt, men även delar som är motsägelsefulla. 

Slutsatser 

Detta examensarbete har kommit fram till att transitionsprocessen och kristeorin 

ligger nära varandra. Båda teorierna startar med ett plötsligt avbrytande i den 

nuvarande vardagen. I nästa steg i teoriernas process krockar de med vararandra och 

där finns det en brist i transitionsprocessen. Enligt transitionsteorin krävs en 

medvetenhet för att genomgå transitionsprocessen och förnekelsen tyder på en 

omedvetenhet. Kristeorin däremot menar att förnekelsen tyder på en medvetenhet, 

vilket betyder att transitionsprocessen kan fortskrida. Med hjälp av transitionsteorin 

blev det tydligt att unga kvinnor som fick diagnosen obotlig cancer genomgick 

förändringar som innebar en stor emotionell påverkan på individen. Beskedet om 

cancer medförde även att kvinnorna genomgick en kris. Den plötsliga förändringen 

som beskedet förde med sig fick konsekvenserna att kvinnorna hamnade i en 

känslomässig berg- och dalbana och de förnekande den sanna innebörden av 

händelsen. Förnekelsen visade enligt kristeorin att det fanns en medvetenhet hos 

kvinnorna om hur verkligheten såg ut. 

Kliniska implikationer 

Detta examensarbete har bidragit till en ökad förståelse för hur unga kvinnor som 

drabbats av obotlig cancer upplever förändringarna i vardagen som kommer efter 

beskedet. För att sjuksköterskan som vårdgivare också ska få denna förståelse bör den 

drabbade individen uppmärksammas och ges tid samt ställas frågor till. Den 

förändrade livssituationen beskrivs tydligt i bloggarna, men för att få den 

informationen som vårdgivare måste sjuksköterskan engagera sig i den enskilda 

individen. Det är inte som att möta vem som helst när sjuksköterskan möter unga 

kvinnor med obotlig cancer. Personer med obotlig cancer genomgår 

transitionsprocessen och kris samtidigt. Därför bör sjuksköterskan anpassa sitt 

bemötande av individen och ha dessa två teorier i åtanke.  
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