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Abstract 

A sociological study of social support, social relationships and community online. The essay 

concludes in a question about how the social network looks for the cancer sufferer individual, 

what are the social support and social relations in healthcare and why cancer patients seek out the 

rendezvous Young cancers online and how the venue is used. This is to get a deeper insight and 

understanding of the cancer sufferer's life, how the social network looks and how it handles and 

processes the disease, using ethnography with elements of online ethnography that approach with 

methods depth interviews face-to-face and text analysis online. The study is divided into an 

online perspective and a real perspective and then interpreted based network society theory with 

online interaction and the importance of social relationships and how these might affect the 

individual. The study results indicates the limitations of medical care leading to an impaired 

quality of cancer care. Good relationships, shared experiences, communities and group 

affiliations are created not only in a reality-based environment but also in the virtual arena and 

leads to improved social support among cancer patients who are members of the Young cancer. 
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Abstrakt 

En sociologisk studie om socialt stöd, sociala relationer och gemenskap på nätet. Uppsatsen 

utmynnar sig i en frågeställning kring hur det sociala nätverket ser ut för den cancersjuke 

individen, vad det finns för socialt stöd och sociala relationer inom sjukvården samt varför 

cancersjuka söker sig till mötesplatsen Ung cancer på nätet och hur mötesplatsen används. Detta 

för att få en fördjupad inblick och förståelse i den cancersjukes vardag, hur det sociala nätverkets 

ser ut och hur denne hanterar och bearbetar sjukdomen, med hjälp av etnografi med inslag av 

netnografi som ansats med metoderna djupintervjuer face-to-face och textanalyser på nätet. 

Studien delas in i ett onlineperspektiv och ett verklighetsperspektiv för att sedan tolkas utifrån 

nätverkssamhället som teori tillsammans med nätinteraktion och betydelsen av sociala kontakter 

samt hur dessa kan påverka individen. Studiens reslutat indikerar på begränsningar i sjukvården 

vilket leder till en försämrad kvalité av cancervården. Goda relationer, delade erfarenheter, 

gemenskaper och grupptillhörigheter skapas inte bara i en verklighetsbaserad miljö utan även i 

den virtuella arenan och leder till ett förbättrat socialt stöd bland cancersjuka som är medlemmar i 

organisationen Ung cancer. 
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Förord 

Jag vill tillägna mina intervjupersoner ett stort tack för ett starkt tålamod och engagemang samt 

för att de varit med och medverkat i min studie. Utan er hade denna studie inte var möjlig att 

genomföra! Jag vill även tack min handledare Marta Cuesta för vägledning, värdefulla råd och 

guidning i mitt examensarbete. 
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1 Inledning 

Minst var tredje person i Sverige insjuknar i cancer, varje timme får sex personer ett 

cancerbesked och varje år får 58 000 människor i Sverige ett cancerbesked. Cancer är en 

folksjukdom som är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar där dessa har gemensamt att 

celler okontrollerat börjar dela på sig någonstans i kroppen. Sjukdomen påverkar inte bara de som 

drabbas utan även anhöriga till den som drabbas (cancerfonden & socialstyrelsen, 2013). 

Socialstyrelsen (2015) tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen har utformat en 

utbildningsmatris till alla yrkesverksamma inom sjukvården, där dem konkret beskriver att 

vårdpersonal ska kunna tillhandahålla patienter en känsla av trygghet, lugn, hopp och tröst. 

Vårdpersonalen ska kunna erbjuda patienterna ett socialt stöd i deras kontakt med sjukvården. 

En annan undersökning om sociala relationer som Västra Götaland (2011) genomfört visar att 

sociala relationer och socialt stöd leder till en förbättrad hälsa samt en förbättrad 

återhämtningsförmåga från sjukdomar. Om individen inte kan påverka sin situation eller vända 

sig till någon för stöd medför detta en ökad sjukdomsrisk.  

 

Idag finns fler utbud gällande stödinsatser och rehabilitering än bara inom sjukvården, bland 

annat finns det ideella organisationer som erbjuder stöd och fungerar som en informationskälla 

till cancersjuka, friskförklarade och anhöriga. En välkänd ideell organisation inom cancer är 

organisationen Ung cancer, som startade år 2010 av Julia Mjörnstedt och Hanna Wekell. Julia 

Mjörnstedt startade bland annat organisationen då hon kände en stor ensamhet när hon fick 

cancer och upplevde att hon saknade en mötesplats för unga vuxna som drabbats av cancer (Ung 

cancer, 2010). Forskning från Kinnane & Milne (2010) ser en ökad trend i att söka sig till 

mötesplatser för cancersjuka på Internet. 

Socialt stöd inom cancervården har visat sig vara en svårhanterlig problematik enligt 

cancerpatienter som beskriver svårigheter i hur sjukvården bemöter patienterna och ger 

information om sjukdomen, vilket har påverkat individerna på ett negativt sätt enligt Jakobsson 

(2007). Jag vill därför undersöka cancerpatienternas sociala stöd och sociala nätverk.  
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1.1  Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka hur cancerpatienter upplever det sociala stödet från 

sjukvården samt varför de söker sig till mötesplatsen på nätet och hur de använder sig av 

mötesplatser. Cancerpatienten kommer först och främst i kontakt med sjukvården och har 

kontinuerlig kontakt under hela behandlingstiden, därför är det viktigt att undersöka hur det 

sociala stödet ser ut inom sjukvården för att sedan undersöka mötesplatser på Internet, för att få 

en hethetsbild av fenomenet. Därför är studien avgränsad till sjukvårdens sociala stöd samt 

mötesplatsen Ung cancers sociala stöd. 

Studiens målsättning är att få en fördjupad förståelse i cancersjukas sociala stöd och nätverk. Jag 

vill även undersöka om det finns något samband i sjukvårdens sociala stöd och den ökade trenden 

i att besöka mötesplatser för cancersjuka på nätet. För att avgränsa studien kommer jag studera 

mötesplatsen Ung cancer. Centrala frågeställningar i uppsatsen är:  

- Hur upplever cancerpatienter deras sociala nätverk? 

 

För att avgränsa och besvara studiens syfte och målsättning lyder underfrågor såsom; 

- Hur upplever cancerpatienter det sociala stödet från sjukvården? 

- Varför söker sig cancersjuka till mötesplatsen Ung cancer på nätet samt hur använder de 

sig av mötesplatsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 Bakgrund 

2.1 Organisationen Ung cancer 

Tillsammans gör vi skillnad är Ung cancers kännetecknande signum och de arbetar för att alla 

unga vuxna som drabbas av cancer ska få den hjälp och vårdsamt stöd som de behöver. Unga 

vuxna är personer mellan 16-30 år som har, har haft cancer och personer som är mellan 16-30 år 

som är anhöriga till någon som har eller har haft cancer. Organisationen grundades hösten 2010 

av Julia Mjörnstedt och Hanna Wekwell. Julia har själv drabbats av tjocktarmscancer och kände 

en enorm ensamhet och upplevde att hon saknade en mötesplats för unga vuxna som drabbats av 

cancer. En plats där de kunde träffas och komma i kontakt med andra i liknande situation, det var 

så idén till Ung cancer föddes (Ung cancer, 2010). 

Ung cancers huvudsakliga uppgift är att skapa mötesplatser och sprida information vidare till 

andra om sjukdomen. De arbetar för att ingen ska känna sig ensam och det alltid ska finnas 

någonstans att vända sig när man behöver hjälp. De fokuserar på att skapa mötesplatser, 

informera och utbilda samt debattera om sjukdomen. Deras ideella organisation går ut på att 

förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadsvillkor. De vill inte bara fokusera på överlevnad 

utan även på livskvalité och att alla förtjänar att ha ett riktigt bra liv (Ung cancer, 2010). 

Mötesplatserna är till för både de cancerdrabbade och anhöriga på Internet och via fysiska träffar. 

På mötesplatserna får medlemmarna möjlighet att dela sina upplevelser och prata om situationen 

de befinner sig i. De har även samtalsvänner man kan komma i kontakt med samt utbildningar till 

ungdomar om cancer genom att föreläsa på skolor och bedriva informationskampanjer. Deras 

organisation ska finnas tillänglig för sjukhuspersonal för att underlätta deras arbete och de 

drabbades situation. Det ska finnas lättillgänglig och tydlig information om cancer och 

rehabilitering för cancersjuka och anhöriga att hitta. De representerar också unga 

cancerdrabbades röster och driver på frågor på individ- och gruppnivå, frågor som rör CSN, 

Försäkringskassan samt sjukvården när medlemmarna i organisationen blir felaktigt behandlade 

(Ung cancer, 2010). 
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Cancer är ett samlat namn för ca 200 olika sjukdomar där celler någonstans i kroppen börjat dela 

sig okontrollerat. När en frisk cell blir gammal och dör, ersätts den med ny cell som utför samma 

viktiga arbete. I kroppen bildas ständigt nya celler, det sker genom att cellerna delar sig. Cancer 

innebär att den perfekta balansen rubbas. En tidigare frisk cell börjar uppföra sig fel. En cancer 

som utvecklats i en bröstcell kallar vi för bröstcancer, cancer som börjat i lungan kallas för 

lungcancer och cancer som startat i en levercell benämns levercancer (cancerfonden, 2015).  

 

2.2 Stödinsatser som erbjuds från sjukvården 

När man blir cancersjuk blir man erbjuden stödinsats från vården, de flesta sjukhus erbjuder en 

kontaktsjuksköterska för varje enskild patient vars uppgift är att vägleda och stödja patienterna 

genom behandlingen.  Andra sjuksköterskor och personalgrupper i vårdteamet kan också ge stöd 

och trygghet, även sin läkare eller en sjukhuspräst. Kuratorn på sjukhuset kan ofta ge samtalsstöd 

utöver praktiska och ekonomiska angelägenheter. Det finns även samtalsgrupper, de får man 

oftast fråga efter själv, så kallade kom-igång-grupper och nätverk som finns där patienten bor. 

Det finns även på vissa sjukhus speciella mottagningar för psykosociala problem där man kan få 

remiss via sjuksköterska eller läkare. Den största förutsättningen för att få hjälp som cancersjuk 

är oftast genom att fråga efter hjälpen, ställa krav på vården (cancerfonden, 2015). 

 

2.2.1 Sjukvårdens förhållningssätt och bemötande mot patienterna 

Rapporter från Socialstyrelsen och Diskrimineringsombudsmannen (2015) åskådliggör skillnader 

i hälsa mellan olika grupper i befolkningen och bemötande samt den vård som erbjuds inte är 

jämlik, därför har ett utbildningsmaterial för alla yrkesverksamma inom vård och hälsa utformats. 

I denna finns riktlinjer och förhållningssätt för alla inom vården. En professionell yrkesverksam 

inom vård och hälsa ska klara av att ge ett gott bemötande, visa empati, inge lugn, hopp och tröst 

när det känns svårt att räcka till eller orka. Omedvetet kan känslor som rädsla, ångest och 

otillräcklighet vandra mellan patienten och vårdpersonalen därför är professionaliteten ytterst 

viktigt i mötet med patienten. Utbildningsmaterialet tar också upp att brister i samtalet vilket kan 

leda till felaktiga diagnoser, vikten av att se människan bakom sjukdomen, att lyssna och samtala 

ökar förutsättningarna för att vårdpersonalen och patienten ska förstå varandra. Detta leder till att 

patientens delaktighet ökar och sjukvården får därigenom kunskap om patientens erfarenheter och 

upplevelser och kan lättare möta den enskilde individens behov och skapa bättre förutsättningar 
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för läkandet. Finns ingen delaktighet finns risken att patienten underordnar sig sjukvården och 

inte lyssnar på sin kropp vilket gör att patienten riskerar att förlora förtroendet för kroppens 

signaler. Det kan leda till att läkeprocessen tar skada och leder till en ond spiral som kan leda till 

fler återbesök, nya undersökningar och symtom (Socialstyrelsen, 2015). 

 

I utbildningsmaterialet tas tidigare studier upp om hur patienten upplever bemötande från 

sjukvården och att bemötandet spelar roll för vårdens effekter, detta beskriver Anne Denhov har 

betydelse för patientens välmående och tillfrisknande. Alla människor har en egen bild av vad ett 

gott bemötande är, när vi känner oss trygga, respekterade och när vi får rätt vård. Vi minns det 

som känts bra, men också det som känts mindre bra (Socialstyrelsen, 2015). 
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3 Tidigare forskning 

Inledningsvis presenteras två artiklar om Internets betydelse för socialt stöd för cancersjuka. 

Därefter presenteras tre artiklar om bemötande och mötet mellan sjukvården och cancerpatient. 

Dessa artiklar kommer användas som verktyg för att förstå mitt sociologiska problem 

tillsammans med empiri och teorier som presenteras i uppsatsen analys. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning som knyter an till hur rapporterna kommer till användning i studien. 

 

3.1 Diskussionsforum på Internet för hantering av emotionella frågor 

I denna studie undersökte man sociala och emotionella faktorer inom den virtuella miljön som 

skapar mening för ungdomar som känner sig utsatta. De undersöker även vad som bidrar 

ungdomarna till att hålla samman självhjälpsforumet på Internet. Studie har genomförts av 

kvalitativa intervjuer och genomgångar av tidigare forskning. Faktorer som bidragit till att 

självhjälpsforumets fortsatta existens är gemensamma erfarenheter, empati och Internets 

egenskaper bidrar till dess existensen. 

 

Studien påtalar att det sociala stödet befrämjar hälsan och minskar social isolering, samt ökar 

insikten och möjligheten att utveckla olika handlingsalternativ. Användningen av 

diskussionsforum på nätet ger intervjupersonerna socialt stöd genom ungdomarnas gemensamma 

erfarenhetsbakgrund och deras psykiska hälsotillstånd och det är detta som håller samman 

forumet. Delade erfarenheter utifrån ett upplevt problem kan stärka känslan av gemenskap och i 

sin tur förstärka empatin. Delade erfarenheter utifrån ett upplevt problem kan stärka känslan av 

gemenskap och i sin tur förstärka empatin. Delade erfarenheter, gemenskap och empati är tre 

samverkande fenomen som en gemensam enhet bidrar till att hålla samman forumet och skapa 

förutsättningar för en social responsivitet. Författarna i denna artikel och forskning talar om 

empati inom ramen för Internetmiljöer, en empati som uttrycks virtuellt och som går ut på att 

man känner empati eller medkänsla med varandra, samt ger stöd och råd inom ramen för den 

virtuella miljön. Forumet kan ses som en webbaserad emotionssociologisk arena. En arena där 

empati är något som deltagarna använder sig av. (Karlsson & Thörn, 2013). 
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3.1.1 Internets betydelse för socialt stöd för cancersjuka och anhöriga 

Internet har blivit en stor informationskälla och socialt stöd för cancerpatienter och deras 

familjer, vilket denna tidigare forskning undersökt. Syftet med denna studie var att granska den 

bästa tillgängliga informationskällan för hur cancersjuka, nära anhöriga och vänner använder 

Internet för att söka cancerrelaterad information och söker stöd. De flesta uppgav läkaren och 

sjukvården som den första informationskälla men uppgav Internet som en kompletterande 

informationskälla (Kinnane & Milne, 2010). 

 

Det resultat som framkommit i studien är att det visat sig finnas en familjär känsla i de 

stödgrupper på nätet där cancern mer eller mindre är obotlig. Dessa stödgrupper online används 

inte bara i emotionella sammanhang utan även i politiska, virtuella stödgrupper öppnar upp 

möjligheter för att skapa politiska förändringar. Anhöriga och cancersjuka fick även nytta av den 

virtuella stödgruppen genom online forumen genom att läsa poster och följa poster utan att 

behöva lägga upp något meddelande själva. Denna typ av aktivitet kallas för "lurking", på svensk 

översättning "lurar", detta anses av patienterna vara en empowering process. Stögrupperna 

möjliggör för användarna att ventilera känslor av frustration om sjukdomen också, interaktionen 

som sker i de virtuella stödgrupperna ger också en mer specifik medicinsk information som är 

anpassad till den enskildes situation och som anses värdefull av användarna. 

 

Även om Internet är mest erkänt för att användas som informationssökande källa, så ökar online 

forum och är idag hos cancersjuka den mest föredragna informationskälla. Professionell sjukvård 

behöver engagera sig i cancerpatienter och anhörigas sätt att få information genom att besvara 

frågor och lyssna på sakerna som oroar patienterna (Kinnane & Milne, 2010). 

 

3.2 Mötet med myndigheter och sjukvården är en viktig komponent i patienters 

rehabilitering och hantering av sin sjukdom 

I denna studie presenterar cancersjukas möte med olika myndigheter och presenterar bland annat 

"det goda mötet" mellan patient och offentliga aktörer. Offentliga aktörer kan vara 

försäkringskassan, hälso- och sjukvård och arbetsförmedlingen. Syftet med studien var att få 

fördjupad kunskap om hur sjukskrivna personers upplevelser av bemötande från olika aktörer och 

hur det har påverkat deras uppfattning om deras arbetsförmåga, möjligheter och hinder för 
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återgång till arbete och attityder till och erfarenheter av sjukförsäkringssystemet (Müssener, 

2012). 

 

Forskning visar att hur patienterna blir bemötta har betydelse för deras rehabiliterings- och 

sjukskrivningsprocess. Upplevelsen av bemötande från aktörer har i tidigare studier visat sig vara 

av stor betydelse för patienterna. Studier visar att ett gott bemötande förknippades med att man 

träffat aktörer som visat respekt, stöttat, visat intresse och tagit ens problem på allvar. Ett dåligt 

bemötande påverkar oss också, men på ett negativt sätt då det leder till minskad tro på sin egen 

förmåga vilket kan förhindra eller försena återgång till arbete. Något som observerades i studien 

var att intervjupersonerna återkom till betydelsen av tid hela tiden. Att de hade tillräckligt lång tid 

för återhämtning, att de får vara sjukskrivna tillräckligt lång tid och att de har tillräckligt lång tid 

att komma i kontakt med de aktörer som de har behov av att träffa. De sa också att tidsgränserna 

påverkade bemötandet på ett negativt sätt, aktörerna hade inte tid att verkligen lyssna och förstå 

deras situation och behov upplevde intervjupersonerna. Intervjupersonernas motivation och 

möjlighet att hantera svårigheter i rehabiliteringsprocessen påverkas av de bemötande de får från 

aktörerna, möten väcker känslor (Müssener, 2012). 

 

Ett gott möte är där individen blivit respekterad, tagen på allvar, lyssnad på och stöttad av 

professionella är av betydelse för självkänslan och självföretroendet samt för återgång till arbete. 

Det dåliga mötet är där individen upplever sig ha blivit nonchalerad och misstrodd vilket kan leda 

till en försämrad självkänsla och försenad återgång till arbete. Det behövs mer kunskap om hur 

goda möten kan implementeras och användas i sjukförsäkringen, studien bekräftar att mötet 

påverkar människor och att mötena avgörs av den enskilda individen (Müssener, 2012). 

 

3.2.1 Mötet mellan sjukvård och patient måste förbättras 

Ulf Jakobsson som är docent vid Institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle Medicinska 

fakulteten på Lunds universitet har forskat kring mötet mellan sjukvård och patient. Denna studie 

har bland annat studerat hur olika patientgrupper bemöts inom vården och visade att andelen som 

blivit illa bemötta i vården var relativt stort, det var framförallt kvinnor, yngre personer och 

personer med olika symtom som till sin natur är subjektiva. Ett bra bemötande av patienter och 

anhöriga i kontakten med hälso- och sjukvården kan tyckas vara en självklar sak. Rätten till en 
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god vård är reglerad ibland annat hälso- och sjukvårdslagen, där det står att hälso- och sjukvården 

skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall bland annat 

skall främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (HSL 

1982:763). Det innebär även att patienten skall visas omtanke och respekt (HSL 1998:531). Dock 

har det visats sig att så är inte alltid fallet (Jakobsson, 2007). 

 

Det var framförallt personer i de yngre åldersgrupperna som upplevde att de blivit illa bemötta 

när de sökt vård. Det handlade till stor del om att patienterna inte kände att personalen tog dem på 

allvar och att de blev misstrodda (t.ex. om hur mycket smärta/värk de hade), att personalen inte 

lyssnade ordentligt, samt brister i uppföljningen av vård och behandling. Det handlade även om 

att personalen var stressad och att det ofta var tidsbrist när de sökte vård. Det dåliga bemötandet 

handlade inte om brist på information då flertalet upplevde att de hade fått tillräcklig information 

när de sökte vård. Att patienter blir illa bemötta i vården kan vara ett resultat av hög ar-

betsbelastning och stressad personal vilket leder till korta och ytliga kontakter. Vilket i sin tur 

leder till, såväl ensamt som tillsammans med ett dåligt bemötande, ofta till att patienten känner 

sig hindrad att ta upp känsliga ämnen eller ställa frågor. Dock kan inte endast dåligt bemötande i 

vården skyllas på stress och hög arbetsbelastning utan kan även vara brist på kunskap bland 

vårdpersonalen om hur det kan vara att leva med olika kroniska besvär/symtom och sjukdomar 

(Jakobsson, 2007). 

 

3.2.2 Läkarens bemötande vid cancerbeskedet 

En studie om kommunikationsfärdigheten hos läkare under specialistutbildning visar på att 

kommunikationen avsevärt kan förbättras. Cancerläkaren måste dagligen hantera den svåra 

uppgiften att ge patient och anhöriga besked om obotlig sjukdom; en uppgift som kräver stor 

erfarenhet, lyhördhet och självkännedom. Kommunikationen mellan läkare och patient har länge 

varit ett etiskt debattområde, men börjar nu också bli ett forskningsområde som kan ge underlag 

för djupare förståelse, mer relevant etisk debatt, ändrad sjukvårdspraxis och som kan påverka 

undervisningen av medicinstudenter och läkare. 

 

Patienter behöver information, inte bara för att kunna fatta ett välgrundat beslut utan också för 

andra viktiga behov såsom att få veta mer ger mindre osäkerhet och kanske mindre ångest, att 
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identifiera problem gör det möjligt att hitta lösningar (coping), att få en karta gör det möjligt att 

orientera sig i en ny värld, att behandlas med respekt gör att man får självkänsla, att få alternativ 

ger en frihet att fatta beslut, att få både positiva och negativa fakta ger hopp och balans (Andrè, 

Aspegren, Berglöf, Bolund, Nordengren, Sauter & Westrin, 1998). 

 

Mest hoppingivande var läkaren som lovar modernast möjliga behandling, att både patientens 

egen läkare och specialistläkaren informerar, att läkaren försäkrar patienten att denne inte skall 

överge patienten, att läkaren kan svara på alla slags frågor, inte bara de rent medicinska, att 

läkaren kan konsultera experter vid behov, att det finns många behandlingar som kan påverka 

sjukdomen, att en anhörig eller en god vän finns med vid informationen, att läkaren är öppen för 

okonventionell behandling av sjukdomen. Minst hoppingivande var att läkaren verkar nervös, att 

läkaren säger: Du har tur, en annan patient avled i sjukdomen, läkaren inte vill svara på frågor då 

det kan oroa patienten, att läkaren verkar ledsen, att beskedet ges i närvaro av andra patienter, att 

diagnosen meddelas av en okänd läkare och att diagnosen meddelas per telefon (Andrè, 

Aspegren, Berglöf, Bolund, Nordengren, Sauter & Westrin, 1998). 

 

Sammanfattning 

De presenterade rapporterna som berör Internet som socialt stöd ger en inblick i hur andra utsatta 

och sjuka individer har använt sig av Internet för att hantera och bearbeta sin sjukdom. Genom 

dessa rapporter får man förståelse för hur en mötesplats kan användas och upprätthålla dess 

existens. För att fånga helhetsbilden av den cancersjukes sociala nätverk har jag valt att dela in 

uppsatsen i två perspektiv, ett verklighetsperspektiv, vilket innefattar den interaktion och sociala 

relation som sker i verkligheten mellan cancerpatient och sjukvården. Det andra perspektivet är 

onlineperspektivet, som innefattar den interaktion som sker online på nätet på mötesplatsen Ung 

cancer. De rapporter som belyser bemötande inom cancervården, ger en bild av cancerpatienters 

upplevelser av det sociala stödet från vården och hur interaktionen ser ut. Dessa rapporter ger en 

övergripande bild av hur kommunikationen samt bemötande inom cancervården kan se ut, vilka 

eventuella svårigheter det finns i att kommunicera en allvarlig sjukdom och hur det påverkar 

patienterna i sin tur. 
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4 Teoretiska referensramar 

Presenterade teorier kommer tillsammans med empiri och forskning utgöra uppsatsens analys och 

besvarar uppsatsens frågeställningar. För att enkelt kunna följa uppsatsen struktur är det 

teoretiska kapitlet uppdelat i ett verklighetsperspektiv samt onlineperspektiv, precis som i 

presenterad forskning. Dessa kommer även användas som teman i uppsatsen analys. Teorin 

kommer först presentera och definiera nätverkssamhället, för att få en övergripande bild av det 

samhälle vi lever i idag, hur den virtuella arenan fungerar och hur vi interagerar på nätet. Det 

tema som utgör verklighetsperspektivet kommer beröra individens betydelse av att ha sociala 

relationer och socialt stöd runt omkring sig och riskerna med en avsaknad av socialt stöd. 

Teorierna förväntas kunna användas som stöd för att tolka den interaktion som sker online samt 

förstå vilken typ av social relation som existerar mellan cancerpatient och sjukvård. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning som knyter an till hur teorierna samt begreppen kommer 

användas i studien. 

 

4.1 Nätverkssamhället 

Manuel Castells (2000) definierar samhället idag som ett nätverkssamhälle som är uppkommet 

från den informationsteknologiska revolutionen och kapitalismens omstrukturering. 

Nätverkssamhället är en omvandling av rum och tid som konstruerar en tidlös tid och olika 

flödesrum som sprids över hela världen. Detta har gett upphov till många olika typer av kollektiv 

identitet (Castells, 2000). Även professor i vetenskapssociologi Sherry Turkle (1996) diskuterar 

nätverkssamhället som en ny modern epok och hur detta har öppnat upp möjligheter till 

interaktion, gemenskaper och nytt identitetsskapande för individen. Internet förändrar individens 

sätt att tänka, det förändrar vår sexualitet, våra samhällen och våra egna identiteter. Datorn är ett 

verktyg för kommunikation med andra och vi lär oss att leva i en virtuell värld. Denna virtuella 

värld kallar Turkle (1996) för cyberspace, vilket han benämner som människans möjlighet att 

bygga nya gemenskaper, samhällen och identiteter genom den virtuella världen. Den virtuella 

världen gör inte bara saker för oss såsom att kommunicera och skriva utan den gör även saker 

med oss som inkluderar sättet vi tänker på om oss själva och andra människor. Varje tidsepok 

konstruerar sina egna metaforer för psykiskt välbefinnande och för inte så länge sedan var 

stabilitet socialt värdefullt, medan individens förmåga att anpassa sig och inte vara tids- och 

rumsbunden till en och samma plats är eftersträvansvärt idag (Turkle, 1996). 



12 

 

Nätinteraktion 

Det är inte endast samhället i stort som förändrats i och med den virtuella världen uppkommit, 

även interaktionen ges nya tillfällen och möjligheter att mötas på obundna platser av tid och rum. 

Sociologen Randall Collins (2004) har studerat interaktion både på Internet men även i det 

verkliga livet och benämner den kroppsliga närvaron som värdefull i interaktionen med andra 

individer. Han menar att människans nervsystem gör att individen uppfattar och uppmärksammar 

en annan individ. Collins (2004) benämner dock att det finns en möjlighet att uppnå en 

interaktionsritual utan det kroppsliga mötet, via Internet och media. Hans uttalande om att uppnå 

en interaktionsritual utan kroppslig närvaro är svår, det är svårt att förmedla deltagande till de 

andra medlemmarna i interaktion och även att bekräfta sin identitet. Han vill påpeka att 

interaktionsritualer i media och på Internet kan i vissa lägen generera en positiv interaktionsritual 

likt en ritual i det kroppsliga mötet. Dock förespråkar Collins (2004) inte interaktionsritualer via 

media eller Internet då han menar att känslor och en känsla vid en ritual inte kan bli lika stark, 

gemensam och ömsesidig som ritualen blir i den kroppsliga, verkliga kontakten. Han påpekar att 

den emotionella spänningen mellan en grupp eller två individer inte blir lika intensiv i en 

interaktion i cyberspace. Det är face-to-face mötet som gör att interaktionsritualen kan få en 

intensiv emotionell laddning. Han benämner också en annan fördel med den verkliga 

interaktionen framför den virtuella och det är tillgängligheten till den virtuella världen, alla har 

inte tillgång till tv, datorer och Internet. Det centrala i interaktionsritualer är att människans 

nervsystem blir sinsemellan i samklang i interaktioner i det verkliga livet. Om nervsystemet kan 

kopplas samman i interaktionen i cyberrymden skulle effekterna bli densamma som interaktioner 

face-to-face (Collins, 2004). 

 

Interaktionsritualer 

Collins (2004) definierar interaktionsritualer som möten mellan individer som är fyllda med 

emotioner samt medvetenhet om varandras närvaro. Dessa möten kan påverka individerna av 

positiv eller negativ karaktär och han beskriver att samhället formas och upprätthålls via sociala 

interaktionsritualer. Förutsättningarna för att en interaktionsritual ska vara meningsfull kräver att 

deltagarna har ömsesidigt fokus och en gemensam sinnesstämning. Det finns även vissa 

grundläggande kriterier för en ritual, en samlad grupp människor, den fysiska närvaron av andra 

individer vilket gör att energi börjar flöda mellan dem vilket leder till att en känsla smittar av sig. 
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Om den gemensamma sinnesstämningen är långvarig generar detta emotionell energi som leder 

till en känsla av solidaritet menar Collins (2004). Den emotionella energi växlar mellan låg och 

hög grad av energi beroende på den sociala interaktionens situation och vad för emotion 

individen upplever. Om interaktionsritualerna är av positiv karaktär, vilket inte alltid är givet, då 

är den ömsesidiga fokusen hög vilket bidrar till ömsesidiga känslor av gemenskap, entusiasm och 

detta resulterar i att de sociala banden i gruppen stärks. En emotionell energi i positiv bemärkelse 

jämför Collins (2004) likt ett batteri som laddas upp via mänskliga interaktioner. Den emotionella 

energin gör att gruppmedlemmarna upplever sig starkare i gruppen än på egen hand som enskilda 

individer. I en negativ interaktionsritual är den sociala intensiteten låg och sinnesstämningar 

stämmer inte överens och individen dräneras på energi och får inte en känsla av medlemskap som 

eftersträvas menar Collins (2004). 

 

Interaktionsritualer skapas vid en sinnesstämning och känslor individen upplever och när 

människor ingått i olika interaktioner genom åren bildar vi metaforiskt en kedja av interaktioner, 

varje interaktion individen upplevt tar denne med sig till nästa interaktion och det bildar ett 

kedjemönster av interaktionsritualer. Enligt Collins (2004) skulle inte en isolerad människa skulle 

inte börja röka, dricka kaffe eller dricka alkohol. En begravning som upplevs som sorgmodig blir 

mer sorgmodig efter en stund när individerna gemensamt upplever samma sinnesstämning och 

känsla, emotionerna förstärks inom gruppen. De individer som är med i en lyckad 

interaktionsritual med andra medlemmar generar till att känslor och upplevelser i gruppen 

förstärks. När en ritual utförs gemensamt blir det möjligt för gruppen att uppleva sig som en 

grupp. Collins (2004) menar att interaktionsritualer och sociala företeelser påverkar oss som 

människor. En isolerad människa skulle inte börja röka, dricka kaffe eller dricka alkohol (Collins, 

2004). 

 

4.2 Det sociala botemedlet 

Inte bara Collins (2004) talar om interaktion, gemenskaper och grupper. Jetten, Haslam & 

Haslam (2011) belyser vikten av sociala kontakter och att dessa är viktiga för människan. Social 

isolering menar de kan ha en förödande konsekvens som leder till negativa effekter på vår hälsa, 

välmående och våra återhämtningseffekter. Social isolering i form av fängelsestraff vid dåligt 

uppförande, isoleringscellen, vet vi är en oerhörd påfrestning för människan att genomgå under 
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en längre tid. Isolering från fysiskt eller psykisk kontakt är ett straff för människan som påverkar 

denne negativt. Vi vet idag att de människor som har blivit berövade deras sociala kontakt med 

andra människor och grupper är psykologiskt sårbara. De menar på att det finns ett socialt 

botemedel till social isolering som leder till ett förbättrat välmående, förbättrad hälsa och en 

bättre återhämtningseffekter hos människan. Sociala grupper hjälper människan övervinna 

sjukdomar, stress, traumatiska livsomställningar och diskriminering. Individer som har och 

upprätthåller sociala relationer med andra har en 50 % större chans att överleva än de som har få 

social relationer. Accepterar vi att människans mentala och psykiska hälsa hänger samman med 

sociala faktorer breddar vi ett helt nytt spektrum av botande möjligheter.  

 

När man talar om olika sociala relationer och grupper, är det viktigt att förhålla sig till begreppet 

social identitet och vad denna har förr roll i en social grupp. Social identitet handlar om den 

självkänsla människor får genom deras medlemskap i sociala grupper. Det är även viktigt i teorin 

om social identitet att förhålla sig till den självkategorisering människor har om dem själva. 

Begreppet självkategorisering syftar till att människan kan på ett flertal nivåer definiera sig själv. 

Jetten, Haslam & Haslam (2011) benämner tre olika nivåer människan självkategoriserar sig själv 

i. Den första nivån är den lägre nivån där människor definierar sig själv och agerar som individer. 

Den andra nivån, mellannivån, definierar de sig själva och agerar i termer av deras medlemskap i 

en specifik grupp. Den sista nivån är den överordnade nivån där människan definierar sig själv 

och agerar som människa i förhållande till andra arter. Dessa självkategoriseringar hjälper 

individen att förstå interaktionen med den social värld de befinner sig i samt de interaktioner som 

har konsekvenser för individens mentala och psykiska hälsa och välmående. 

 

Hur en individ definierar sin grupptillhörighet påverkar även vilka stressorer denna kommer att 

konfrontera, exempelvis som en patient eller anställd och det kommer även att påverka den vård 

och stöd denne tar emot samt hälsobesked. En grupp uppstår endast när ett flertal människor 

uppfattar sig själva och delar en känsla av identifikation med andra medlemmar från gruppen. Ett 

givet exempel är att en kvinna troligtvis kommer att identifiera sig som en kvinna och delar en 

grupptillhörighet och social identitet i en grupp med andra kvinnor (Jetten, Haslam & Haslam, 

2011). 
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En mängd studier som grundar sig på att sociala nätverk och identiteter har en märkbar effekt på 

mental och psykisk hälsa har påvisat att sociala relationer i form av välmående är de relationer 

som är baserade på samarbete, tillit och ömsesidigt stöd. De betonar även att sociala relationer 

kan vara dåliga och dessa förklarar de som en börda, överväldigande relationer, konflikter och 

tvetydliga. Fabio Sani berättar om ett bröstcancerfall där kvinnliga sjuksköterskor 

diagnostiserades med bröstcancer. Studien visade att de kvinnor som var socialt isolerade innan 

de fick diagnosen hade dubbelt så stor ökad risk att dö i bröstcancern jämfört med de som var 

socialt integrerade (Sani, 2011). Det argumenteras för att människor med mer social band är 

friskare eftersom de är med i olika sociala relationer med support. Tre decennier av insamlade 

studier har visat på att sociala relationer inte bara formar vilken typ av människa vi är utan de har 

också en påverkan på vårt välbefinnande och hälsotillstånd (Jetten, Haslam & Haslam, 2011). 

 

Sammanfattning 

Presenterad teori om nätverkssamhället kommer användas i uppsatsen som en teoretisk ram i 

uppsatsen med stöd att förklara samhällets uppbyggnad av den virtuella arenan samt hur den kan 

användas mellan individer för olika möjligheter till interaktion. Min uppsats fokuserar på 

mötesplatsen Ung cancer och syftet är att undersöka dels interaktionen som sker på mötesplatsen, 

för att få en förståelse kring vad medlemmarna på mötesplatsen har för social relation till 

varandra. Genom att studera interaktionen som sker online kan jag få svar på min frågeställning 

om hur mötesplatsen används. Den virtuella miljön kan ses som en dörröppnare för socialt 

välbefinnande, social interaktion och socialt stöd samt ett verktyg till att kommunicera med andra 

individer som vi kan finna tillhörighet och bild nya gruppidentiteter och gemenskaper.  

 

Sociala relationer och socialt stöd utgör de teoretiska ramar som beskriver hur socialt stöd kan se 

ut mellan olika individer och grupper. De teoretiska ramar kommer användas för att förstå hur en 

bra relation definieras samt en dålig relation definieras, riskerna med en avsaknad av socialt stöd 

samt kan teoretiska ramarna kartlägga vad för typ av relationer och socialt nätverk den 

cancersjuka har runt omkring sig. 
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras valda metoder, etik och tillväggångssättet i studien. Studien är utförd 

kvalitativ med en etnografisk ansats med inslag av netnografi, med insamlingsmetoderna 

djupintervju och textanalys. Kapitlet presenterar inledningsvis min förförståelse i relation till 

studien. 

 

5.1 Min förförståelse 

Min förförståelse grundar uppsatsen och kommer ur en tidigare erfarenhet då nära anhörig blivit 

dåligt bemött av vården. Denna förförståelse har tillsammans med forskning utgjort ramarna till 

uppsatsen med huvudfokus på socialt nätverk, relation och stöd från sjukvården samt externa 

aktörer såsom organisationen och mötesplatsen Ung cancer. Min förförståelse är drivkraften i 

denna uppsats, men jag menar också att det är viktigt att vara medveten om den och därför 

kommer den inte vara en last i studien utan snarare en tillgång, en inspirationskälla som låter nya 

förstålelser växa fram genom uppsatsens gång. I uppsatsens slutreflektion kommer jag redovisa 

hur min förförståelse har reviderats efter den genomförda studien. 

 

Förförståelsen är betydelsefull för studier då forskarens förförståelse kan påverka analys och 

tolkningsprocessen beroende på forskarens tidigare erfarenheter. Risken är att forskarens kan utse 

hjältar respektive offer i sitt forskningsmaterial, vilket gör att studien blir snedvriden. Där av är 

det viktigt att nämna förförståelse i förhållande till sin studie (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

5.2 Kvalitativ etnografisk studie med inslag av netnografi 

Etnografi är en forskningsmetod som strävar efter en detaljerad och nyanserad förståelse av ett 

kulturellt fenomen och är inte bunden till att studeras över nätet. Netnografi tillämpar sig bra i en 

studie som har syftar till att studera gruppers sociala interaktion över Internet. Netnografi är 

enligt Kozinets (2010) en undersökningsmetod som utgår från en etnografisk ansats, vilken 

fördjupar sig i beteenden online och individers attityder genom att analysera kommunikation och 

interaktion på sociala medier på Internet. Metoden syftar även till att studera hur individen 

påverkar och påverkas av det dagliga livet utanför Internet. Ursprungskällan till netnografi 

beskriver Kozinets (2010) är etnografi som fungerar likt en paraplymetod där olika metoder ofta 

samspelar, deltagande observation kompletteras med inslag av intervjuer, samtalsanalys eller 
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textanalys. Likt denna paraplymetod har jag valt två metoder som samspelar för att besvara 

uppsatsens frågeställningar, djupintervju samt textanalys. Metoderna syftar till att på var sitt håll 

studera mötesplatsen på nätet via textanalys samt fånga intervjupersonernas egna upplevelser av 

deras sociala stöd och socialt nätverk med djupintervjuer. 

 

Etnografi med inslag av netnografi lämpar sig bra enligt Kozinets (2010) i en studie där forskaren 

vill nå förståelse om vilken roll den datoriserade kommunikationen spelar inom en viss kultur. 

Studien syftar till att undersöka om de sociala relationerna och interaktionerna på mötesplatsen 

online har någon påverkan i den cancersjukes sociala nätverk och stöd i vardagen.  

Nätverksforskare är överens om att en kombination av insamlingsmetoder är det bästa 

tillvägagångssättet i en etnografisk studie (Kozinets, 2010).  

 

Den etnografiska metodansatsen med inslag av netnografi syftar till att ge uppsatsen en 

helhetsbild av hur cancerpatienters sociala relationer, stöd och nätverk ser ut samt vad de får för 

stöd och hjälp från sjukvården och Ung cancer. Jag vill undersöka hur mötesplatsen och 

interaktionen påverkar cancerpatienters sociala nätverk och stöd i vardagen, samtidigt som jag 

vill får en övergripande bild av hur deras sociala stöd ser ut från sjukhuset. Som forskare anser 

jag inte netnografi vara tillräcklig i studien för att besvara studiens frågeställningar och syfte, där 

av valet av kombinationen etnografi med inslag av netnografi. Styrkan i etnografi med inslag av 

netnografi i studien är då studieområdet sträcker sig utanför nätgemenskaper, vilket denna 

uppsats gör. Det netnografiska inslaget i studien betonas av textanalyser av privata texter online 

som syftar till att samla in material från medlemmarna i Ung cancer och studera interaktionen 

som sker över Internet. För att studera den sociala relationen mellan cancerpatienterna och 

sjukvården samlades även empiri in via djupintervjuer och präglas mer av den etnografiska 

metodansatsen. Studien präglas av en face-to-face relation och en online relation, vilket med 

hjälp av de valda metoderna ska kunna syfta till att ge en helhetsbild av mitt fenomen. 

 

Fördelar med metodvalet är att metoden är flexibel, tidsbesparande samt mindre resurskrävande. 

Det är även en naturlig teknik, metoden är inte konstlad. Information och data som insamlas hade 

skett oavsett forskarens närvarande. Nackdelar med metodvalet är att den netnografiska metoden 

ifrågasätts då det inte finns en verkligt platsbunden arena. Detta påverkar metodens trovärdighet 
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och pålitlighet. En bra etnografisk studie enligt Kozinets (2010) bygger på att det finns en bra 

etnografisk forskare, forskaren är beroende av sin egen reflexivitet vilket betyder att kvalitén på 

studier inom etnografi kan se olika ut. Där av vikten av att belysa förförståelse som påverkar 

kvalitén på studier, då forskare har olika erfarenheter och åsikter med sig i bagaget. Genom att 

kombinera etnografi och netnografi motverkar man även netnografins nackdel, att det inte finns 

en verklig platsbunden arena. 

 

5.2.1 Textanalys av privata texter på Internet 

För att studera interaktionen och den sociala relationen cancerpatienter har med Ung cancer samt 

hur medlemskapet i Ung cancer påverkar deras hantering och bearbetning av sin sjukdom, har 

empirin samlats in med hjälp av textanalyser. Nätinteraktion, egna berättelser, upplevelser och 

känslor som publiceras på hemsidan Ung cancer har fångats upp via Internet genom textanalyser 

av privata texter medlemmarna själva publicerat på Ung cancers hemsida och publicerade inlägg 

på Facebook. Textanalys enligt Fejes & Thornberg (2009) innebär att forskaren undersöker 

skriftliga texter och dokument, bloggar och dagböcker. Textanalys handlar om att analysera och 

läsa handskrivna texter, tryckta källor och arkiverade dokument. De texter som används i denna 

studie är privata texter som skrivits av enskilda eller kollektiva personer som handlar om cancer i 

form av texter, som informerar om sjukdomen, privatpersoners livsberättelser om hur sjukdom 

påverkat deras liv samt publicerade texter som inbjuder till stöd och hjälp till andra cancersjuka. 

Fejes & Thornberg (2009) menar att forskaren genom en analys av privata texter skapar sig 

kunskap om hur enskilda individer uppfattar och hanterar vardagen. 

 

5.2.2 Djupintervju face-to-face 

Djupintervjuerna ger mig som forskare ökad förståelse av det sociala fenomen som studeras samt 

en förståelse kring intervjupersonernas sociala situation och hur den påverkas av deltagande i 

nätgemenskaper och utanför. Via djupintervju face-to-face får forskaren ökad förståelse av 

studiefenomenet genom att kartlägga intervjupersonernas ansiktsuttryck och gester under 

samtalet (Kozinets, 2010). Denna insamlingsmetod syftar till att få kunskap och förståelse från 

intervjupersonernas egna berättelser och upplevelser av sjukvården och organisationen Ung 

cancer. Detta breddar min studie och ger mig det djup jag behöver för att kunna besvara mina 

frågeställningar i studien. 
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Sammanfattningsvis genom de kombinerade insamlingsmetoderna är syftet att fånga en 

helhetsbild av fenomenet. Genom den kombinerade metoden får läsaren en inblick i fenomenet 

från två infallsvinklar i den cancersjukes sociala nätverk, både via ett onlineperspektiv samt ett 

verklighetsperspektiv, som även syftar till att öka trovärdigheten och validiteten i studien. 

Metoderna ger ett djup till studien och för att säkerställa kvalitén på studien delades 

djupintervjuerna in i teman för att besvara frågeställningarna. 

 

5.3 Urval och avgränsning 

Datainsamlingen har skett med ett subjektivt urval och har handplockats specifikt till studien. 

Anledningen till urvalsramen är då det är svårt att få tag i informanter till studien pågrund av 

ämnets känsliga karaktär. Studien krävde även att informanterna är cancersjuka, har varit 

cancersjuk och som även använder sig av eller besöker mötesplatsen Ung cancer. Därför var det 

subjektiva urvalet mest lämpligt till studien. Intervjupersoner hittades på mötesplatsen Ung 

cancer och jag valde aktivt att förhålla mig till denna mötesplats för att få tag i informanter som 

stämde överens med målgruppen. Genom att selektivt välja mötesplatsen Ung cancer avgränsades 

studien i syfte att få relevant data som stämde överens med målgruppen. Fördelningen av kvinnor 

och män var begränsat i valet av intervjupersonerna då de var svåra att hitta en jämn fördelning. 

Detta pågrund av att många kände att de inte ville eller orkade berätta om sin sjukdom. Där av 

skedde fördelningen av kvinnor och män utifrån vilka mina intervjupersoner blev. Denscombe 

(2009) beskriver att ett subjektivt urval används då forskaren har en viss kännedom om de 

människor eller företeelser som ska undersökas. Det innebär att forskaren medvetet väljer vissa 

personer till sitt urval eftersom det anses troligt att just dessa personer ska ge mest värdefull data. 

Personerna väljs ut med ett speciellt syfte i åtanke, de är relevanta för undersökningstemat. 

Anledningen till att jag valde det subjektiva urvalet framför snöbollsurvalet är för att jag inte ville 

fördela ansvaret och belastningen på mina redan befintliga intervjupersoner att hitta andra 

kandidater, vilket snöbollsurvalet går ut på, samt att det kan bli en lång tidskrävande process.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Uppsatsens grundar sig på fem djupintervjuer med intervjupersoner som har cancer samt en nära 

anhörig vars mamma har cancer. Alla intervjupersoner har kommit i kontakt med mötesplatsen 
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Ung cancer och sjukvården. Intervjuerna har haft olika delteman för att besvara studiens 

frågeställningar. De olika intervjuteman berör hur deras liv såg ut innan cancerbeskedet, hur de 

har hanterat och bearbetat sin sjukdom, hur de upplevt sjukvårdens stöd och insatser samt varför 

de sökte sig till Ung cancer och vad de har för sociala relationer och interaktion på mötesplatsen. 

Intervjuerna tog ca 1-1 1/2 h vardera, där vi stämde träff på platser där intervjupersonerna kände 

sig bekväma att tala öppet om deras sjukdom, detta för att de skulle våga prata och känna sig så 

avslappnade som möjligt. Frågorna i intervjun var öppna för att generera en mättnad och få 

intervjun så uttömmande som möjligt, samt för att inbjuda till egna svar, tolkningar och 

vidareutveckling. De intervjufrågor utformades kring betydelsen av Ung cancer och varför de 

sökt sig till mötesplatsen samt hur den har hjälpt dem i deras hantering och bearbetning i sin 

sjukdom. Inledande i intervjuguiden fanns faktafrågor om vad för typ av cancer de blivit 

drabbade av, vad dem heter samt deras ålder. För att få en djupare förståelse kring deras sjukdom 

ställdes frågor som berörde hur deras liv såg ut innan de fick deras cancerbesked och om de 

själva ansåg att deras liv förändrats. Frågor som berördes är hur de upplevde hjälp och stöd från 

sjukvården och vad de blev erbjudna för hjälp i samband med sjukdomsbeskedet. Jag ville vidare 

få reda på hur bemötande och mötet med sjukvården var för den cancersjuke för att kunna 

jämföra med Ung cancers bemötande och mötet med medlemmarna där. De fick även svara på 

om det fanns något de tyckte kunde förbättras i sjukvården som berörde den cancersjukes vård. 

Detta för att få kunskap och förståelse för om det fanns någon okänd problematik som mina 

intervjupersoner upplevde. Därefter berörde intervjuguiden frågor kring varför de var medlemmar 

i Ung cancer och vad det innebär att vara medlem i organisationen samt hur det fungerar. 

Därefter utarbetades frågor kring hur mötesplatsen används och hur den har hjälpt dem att 

hantera och bearbeta sin sjukdom och vilken betydelse mötesplatsen haft för dem. Dessa frågor 

strukturerades fram då jag ville få förståelse, mäta och jämföra mötet med sjukvården och 

mötesplatsen Ung cancer. Efter mina intervjuer var färdiga transkriberades alla intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av anteckningar och bandinspelning. Efter transkriberingen 

har allt inspelat material raderats för att skydda intervjupersonernas integritet och anonymitet. 

 

Utöver de fem djupintervjuerna har textanalyser av privata texter genomförts, där medlemmars 

egna berättelser från organisationen Ung cancer har analyserats och studerats, där de berättar om 

deras upplevelser och varför de är medlem i Ung cancer. Denna empiri finns på Ung cancers egen 
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hemsida, ungcancer.se samt från Facebookgruppen Ung cancer. Berättelserna är från fem tjejer 

som är medlemmar i organisationen Ung cancer. Detta för att ge studien en helhetsbild av den 

nätinteraktion som sker mellan medlemmarna via nätet och hur mötesplatsen används. Detta för 

att försäkra att studien grundas på tillräckligt med empiri för att bidra till en större 

generaliserbarhet och trovärdighet, då detta kan vara svårt i kvalitativa studier och brukar oftast 

vara den kvalitativa metodens svaghet. Berättelserna analyserades i ett hopsatt dokument på 12 

A4 sidor för att välja ut relevant fakta till min studie. Det insamlade materialet från Karins 

berättelse publicerades 3:e oktober år 2014 och är taget från Ung cancers Facebookgrupp. Paulas 

historia är publicerat 21:e augusti år 2014 och är även det är taget från Ung cancers 

Facebookgrupp. Annas berättelse från Ung cancers egen webbsida är publicerat 24:e juli år 2014, 

Marias berättelse den 24:e februari år 2014 och Rebeckas 11:e november år 2013. Insamlingen av 

materialet skedde den 15:e april år 2015.  

 

5.5 Analysmetod 

Vid analys av materialet har data bearbetats parallellt med teorier och forskning. Materialet har 

sorterats och bearbetats i olika teman för att besvara studiens frågeställning. Bryman (2011) 

beskriver detta som öppen kodning där forskaren bryter ner, jämför, studerar och kategoriserar 

sitt material. Målet är att få en helhet av sitt forskningsområde och kunna se samband i tidigare 

forskning samt teorier. Analysteman är uppdelade i ett onlineperspektiv som grundar sig på 

empiri och forskning från Internet, det andra analystemat är ett verklighetsperspektiv som 

grundar sig på empiri och forskning som berör sociala relationer, stöd och bemötande från 

sjukvården. Detta för att analyser hur relationen och stödet ser ut inom sjukvårdens ramar samt 

hur cancerpatienternas relation och stöd ser ut i organisationen Ung cancer. Detta för att texten 

ska bli lättläst och strukturerad för läsaren samt förenklar det att hitta skillnader och likheter i de 

olika relationerna cancerpatienten har.  

 

Förhållningssättet i analysen är ett induktivt förhållningssätt som enligt Boolsen (2007) har en 

öppen och teorilös syn på kodningen av datamaterialet. Förhållningssättet syftar till att delar ska 

generera till en större helhetsbild och det görs enklast utan förbestämda teorier och teman. Data 

ska växa fram ihop med min metodansats, forskning och teorier. Anledningen till detta 
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förhållningssätt är då jag inte vill att min förförståelse ska ta över arbetes gång för mycket då 

detta kan vara lätt om jag själv bestämmer teman och kodning i förväg. 

 

5.6 Tillförlitlighet inom kvalitativa studier 

I samband med frågan om tillförlitlighet i kvalitativa studier talar Boolsen (2007) om 

trovärdighet, validitet och reabilitet. I denna studie som är kvalitativ är det svårt att uppnå god 

trovärdighet, eftersom den är beroende av egen tolkning och förståelse vilket är individuellt för 

varje enskild individ. Det är därför viktigt att beakta tillvägagångssättet i studien, som redovisat 

ovan. En noggrann beskrivning behövs av analysen och mina data, vilket jag som forskare 

beaktat noggrant för att uppnå en bra kvalité i min uppsats. Fejes & Thornberg (2009) beskriver 

validitet som ett slags begreppsligt mätverktyg för att se till att man undersöker det som avses att 

undersöka. Jag anser att validiteten i min studie är god framförallt eftersom jag tycker jag fått 

svar på min frågeställning, på ett sätt som är tillförlitligt. Jag använde min forskningsfråga för att 

utforma genomgående teman i min uppsats för att försäkra mig om att jag besvarar uppsatsens 

frågeställningar. Jag använde mig även av metoder som skulle ge mig så rikligt material som 

möjligt och metodval som kompletterar varandra bra och samspelar i förhållande till min 

insamling av data och analys. 

 

5.7 Etiska aspekter 

En hel del etiska aspekter finns för forskare att fröhålla sig till, bland annat måste jag som 

forskare se till att ingen tar skada av mitt insamlade material och därför blir en total anonymitet 

av största vikt i min studie. De personer som intervjuats tillfrågades om jag får lov att använda 

deras namn i min studie för att öka trovärdigheten på min studie, vilket jag fick tillåtelse till. De 

privata texter jag använt som empiri i min studie är påhittade namn för att skydda personernas 

identitet för att förhindra att de tar skada av min studie. Mina intervjupersoner har blivit 

informerade om deras rättigheter och även mina skyldigheter som forskare. Detta beskrevs 

muntligt för varje enskild intervjuperson i samband med att jag berättade om informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Bryman (2011) beskriver de etiska 

aspekterna, informationskravet går ut på att informera om studiens syfte och hur intervjun 

kommer gå till samt att intervjun är frivillig och att intervjupersonen har rätt att avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen har rätt att bestämma över sitt eget deltagande. 
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Nyttjandekravet syftar till att informera om att data ska användas endast till studien och 

konfidentialitetskravet grundar sig på att data samt intervjupersonen ska hanteras med största 

möjliga konfidentialitet. Informationskravet beskrev jag muntligt innan intervjuerna påbörjades 

för att intervjupersonerna skulle ha vetskap om att de får lov att avbryta intervjun när de vill eller 

pausa, med tanke på ämnets känsliga karaktär. Även samtyckeskravet beskrev jag muntligt för att 

intervjupersonerna ska ha kännedom och kontroll över att allt de säger i intervjun ska vara på 

deras villkor och de väljer själva vilka frågor de vill svara på eller inte svara på. Hur studien ska 

användas och vad den ska användas till var jag också noga med att berätta innan intervjun 

påbörjades för att intervjupersonerna skulle få en möjlighet att fundera på om de fortfarande ville 

delta. Sist men inte minst nämnde jag extra många gånger för mina intervjupersoner att data ska 

hanteras konfidentiellt och om de hade några frågor var de välkomna att höra av sig till mig på 

mitt mobilnummer. 

 

Etisk problematik kring huruvida interaktion via Internet ska betraktas som offentlig eller privat 

är svårhanterlig etik som forskaren måste förhålla sig till. De informationskällor jag använt mig 

av från Internet är offentliga och öppna Internetplatser där alla människor kan ta del av 

informationen samt medlemmarna avgör själva hur mycket information eller vilken information 

de vill dela med sig av på hemsidan ungcancer.se. Jag bedömer att det inte finns några ytterligare 

etiska problemen vad gäller detta, mer än att respektera anonymiteten då texterna är väldigt 

personliga och innehåller känslig information. Även gruppen Ung cancer som jag har studerat är 

en öppen grupp för allmänheten och inte sluten. Denscombe (2009) belyser vikten av att skydda 

deltagarnas intressen även deltagares samtycke, dock nämner han att datainsamling som inte 

innebär några personliga risker för informanterna behövs inte ett samtycke.  
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6 Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens empiri vilken består av en samlad redogörelse utifrån 

intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och kontakt med sjukvården samt vad de har för 

social relation till nätverksgruppen Ung cancer. Intervjupersonernas egna upplevelser är insamlat 

material genom djupintervjuer face-to-face. Empiri som berör den sociala relationen till Ung 

cancer på Internet är insamlad via textanalyser på Internet, där medlemmar från Ung cancer 

publicerat deras cancerberättelser på Ung cancers hemsida och Facebookgrupp på Internet. Den 

empiri som är insamlad från Internet kommer presenteras i slutet av resultatet, denna resultatdel 

heter Medlemshistorier från Ung cancers hemsida och Facebook grupp och utgör en del i det 

tema som heter onlineperspektivet. Resterande resultat presenterar empiri insamlad från 

djupintervjuerna och utgör en del i uppsatsens genomgående tema som heter 

verklighetsperspektivet. 

 

Den första intervjupersonen jag kom i kontakt är Anna, 24 år gammal och hon blev drabbad av 

tjocktarmscancer. Anna beskriver sig själv som en glad och sprallig normal ung vuxen som 

gillade livet och njöt av familjens och vännernas sällskap på fritiden. Anna berättar att allting 

förändrades den dagen hon fick sitt cancerbesked. Den andra intervjupersonen jag kom i kontakt 

med är Marianne, 29 år gammal och har bröstcancer. Marianne berättar att hon tror att alla 

cancersjuka tar farväl av sitt gamla liv i samma stund de fått sitt sjukdomsbesked. Tredje 

intervjupersonen jag träffade är Annette, 30 år gammal, en positiv och gladlynt person som öppet 

berättar om sin ändtarmscancer. Johanna är den fjärde intervjupersonen som är 21 år gammal och 

är nära anhörig till sin mamma som har lungcancer. Johanna berättar om den jobbiga tiden de haft 

under beskedet och Johanna berättar även hur deras liv vändes upp och ner. Min sista och femte 

intervjuperson heter Andreas som beskriver sig själv som en relativt normal tonåring, fram till 

hans cancerbesked. Han är 18 år gammal och har en hjärntumör som växer. 

 

6.1 Cancerpatienternas möte med sjukvården 

Mitt empiriska material visar tydliga skillnader på bemötande i vården och bemötande i den 

ideella organisationen Ung cancer. Alla utom en av intervjupersonerna beskriver liknande 

upplevelser och erfarenheter av både vården och Ung cancer. De flesta har en ganska negativ 

helhetsuppfattning om sjukvården och berättar att de känner att ingen lyssnar på dem och när de 
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berättar om eventuella symtom känner de sig misstrodda och bli sällan hjälpta. De får ofta höra 

från sjukvården att behandlingssymtom är väldigt individuella och att de endast kan bidra med 

information om de generella biverkningarna från behandlingen. Detta säger intervjupersonerna 

känns skrämmande och att de blir rädda och tappar tillit till vården. Intervjupersonerna berättar 

att många i sjukvårdspersonalen är trevliga när de väl hinner sitta ner och prata med dem vilket 

inte händer allt för ofta. Ca hälften av intervjupersonerna beskriver sjukvården som en stressad 

miljö och berättar att sköterskorna många gånger brukar be om ursäkt för att de inte hinner stanna 

så länge i behandlingsrummen med dem då det är ont om personal. Anna beskriver att man ropas 

in på rullande band och de skakar hand snabbt och sedan vänder de på klacken och man får 

springa efter deras ryggtavla genom korridoren in till läkarrummet. 

 

6.1.1 Cancerpatienternas upplevelser av cancervården och det sociala stödet 

Det är inte bara tidsbristen och stressen som tär på cancerpatienterna, de berättar även om de 

dåliga telefontiderna vilket gör att de sällan kan få tag i sin läkare eller kontaktsköterska. Ca 

hälften av intervjupersoner berättar att de aldrig hinner få tag i sina läkare på telefontiderna och 

att de ofta får beställa tider och blir uppringd flera dagar senare och ibland inte alls. Det är inte 

bara detta som skapar otrygghet för patienterna utan även ständiga läkarbyten, anledningen till 

läkarbytena är då personalen berättar i deras första kontakt med cancerpatienten att vi är flera 

som jobbar på avdelningen som kommer ta hand om dig. De berättar att de jobbar i ett team och 

om cancerpatientens ursprungliga läkare eller sköterska inte finns där så fanns det någon annan 

som kan hjälpa patienten. Marianne berättar om hur jobbig kontakten med vården är då hon inte 

känner de människor hon träffar. Hon berättar att hon tycker det jobbigaste av allt är att hon får 

träffa nya läkare hela tiden. Anledningen till detta är för att hon beskriver att man vänjer sig vid 

en och samma läkare och bygger upp ett band och börjar förstå läkarens "vårdspråk", hela 

tryggheten försvann när vården började byta hennes läkare. 

 

Utöver det fanns det inte direkt någon tillit eller trygghet till något i livet då allting hade 

vänts upp och ner, även min kontakt med vården var osäker och oviss. Vilket påfrestade 

alla besök jag hade med sjukvårdspersonalen för jag tyckte det var jobbigt att träffa 

främlingar när jag kände mig så dålig och utsatt, säger Marianne. 
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Marianne är inte ensam om att tycka att läkarbyten är tuffa och otrygga, de flesta 

intervjupersonerna beskriver kontakten med sjukvården som jobbig när man får byta läkare. 

Tyvärr är detta vanligt inom sjukvården i cancerpatientens behandlingsskede. 

 

6.1.2 Cancerpatienternas upplevelser av sjukvårdens stödinsatser och 

vårdkontakter 

Intervjupersonerna berättade också om de stödinsatser de blivit erbjudna av sjukvården i samband 

med deras sjukdomsbesked. Alla intervjupersoner säger att de fått kurator kontakt utom en, 

Marianne, som inte kan komma ihåg att hon blivit tilldelad kurator. Alla intervjupersoner 

beskriver också att de fått en kontaktsjuksköterska och numret till avdelningen som har hand om 

deras cancerform. Men de flesta intervjupersoner beskrev att de inte visste vem de skulle vända 

sig till trots telefonnumren de fått från vården. Anna beskriver bland annat om hennes känslor i 

samband med att hon fick sitt cancerbesked. 

 

Jag var ledsen i flera dagar och satt med lappar till sköterskor, sjukhusavdelningar, 

expeditionen, kurator och min läkare. Jag visste inte vad jag skulle känna och vem jag 

skulle kontakta, det kändes olustigt att ringa människor man inte kände och som dels inte 

var tillgängliga hela tiden på dygnet. Oftast hade jag svårt att sova på nätterna och låg 

vaken i flera timmar och grät, vem skulle jag ringa då? Jag hade givetvis min familj och 

vänner som stöttade mig men ibland vet inte ens dem vad man ska säga eller göra i ett 

sådant här läge, säger Anna. 

 

Anna beskriver en olustighet att kontakta en främling som hon knappt kände och att det inte 

fanns något stöd eller någon att ringa dygnet runt. Anna är inte den enda intervjupersonen som 

tycker att det är jobbigt att vara i kontakt med vården, att möta främlingar och känna sig utsatt. 

Annette är en annan intervjuperson jag kom i kontakt med som även hon berättar om alla hennes 

läkarbyten och att hon fick svårt att lita på sjukvården för det kändes som att ingen tog henne på 

allvar när hon berättade om sina biverkningar och symtom. Hon förklarar att det kändes som att 

de tyckte hon var jobbig. Detta är inte heller Annette ensam om att berätta, mer än hälften av 

intervjupersonerna kände sig besvärade med att berätta om sina symtom och biverkningar på 

grund av sjukvårdens reaktioner och agerande. Alla fem intervjupersoner berättar vidare att 
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sjukvården missat ringa upp på deras bestämda telefonmöten och de flesta intervjupersonerna 

hade fått kämpa med att få sina sjukskrivningar förlängda. Något som intervjupersonerna påpekar 

är att givetvis inte sjukvården är dålig, de gör många bra saker för cancersjuka men ett möte 

mellan en cancersjuk och ett stort antal vårdpersonal som lider av tidsbrist och stress, leder inte 

till en bra kommunikation eller omhändertagande av en patient. Den enda intervjupersonen som 

upplever mötet med sjukvården helt bra är Andreas, dock har hans föräldrar haft den största 

kontakten med sjukvården och han har inte behövt göra så mycket mer än att dyka upp på sina 

behandlingar. De flesta intervjupersoner upplever det organiserade läkarteamet som påfrestande 

för den cancersjuka när de blir runt kastade mellan läkarrummen och mellan nya ansikten. 

 

Anna berättar om påfrestningen i att få träffa nya människor, främlingar hela tiden och de 

dagarna man mår extra dåligt och känner sig nedstämd och rädd är det extra påfrestande att möta 

nya människor. Anna menar på att sjukvården ber cancerpatienter att varje gång lägga sitt liv i 

nya människors händer varje gång de träffar ett nytt ansikte vilket är en oerhörd otrygghet för 

patienterna. 

 

Intervjupersonerna vill poängtera att anledningen till varför de har så riklig problematik att 

berätta om är för att de är i kontakt med sjukvården under än längre tid än vad man normalt sett 

kanske är. Då hinner man också stöta på fler misstag och problem. 

 

6.2 Cancerpatienternas sociala relation med mötesplatsen Ung cancer 

Alla intervjupersoner har kommit i kontakt med Ung cancer. Två av intervjupersonerna har 

kommit i kontakt med organisationen genom bekanta och tre intervjupersoner har googlat på 

cancer och bläddrat sig fram tills de stött på hemsidan av en slump. Några hade även tidigare sett 

Ung cancers Facebookgrupp innan de googlat på Internet. De flesta visste inte organisationens 

syfte och mål men hade glädje av den på så sätt att de kommit i kontakt med andra cancersjuka 

och blivit tipsade om mat som ska lindra biverkningar från cellgiftsbehandlingen, i syfte att lindra 

illamående. De hade också blivit tipsade om försäkringar, ekonomiska tips och att följa med på 

medlemsträffarna som Ung cancer anordnar för att prata, fika och umgås. Alla fem 

intervjupersoner fann informationen och mötet med Ung cancer som informationsrik och 
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användbar, alla upplevde mötet som positivt och fortsatte kontakten med Ung cancer, förutom 

Andreas som mest är inne på Facebook och läser publierade inlägg och medlemshistorier.  

Mer än hälften av intervjupersoner kände sig tryggare i kontakten med Ung cancer och de 

upplevde att det fanns en känsla av empati och omtänksamhet. Främmande människor ville 

hjälpa till med tips, telefonnummer, kontakter och länkade till andra hemsidor. De flesta 

intervjupersoner säger att de fått ett stöd som de inte kunnat bli erbjudna av sjukvården och att 

det funkar bra som ett komplement till sjukvården när man behöver mer hjälp. 

 

6.2.1 Delade erfarenheter genererar gemenskap 

Anna är en utav intervjupersonerna som beskriver att hon kände sig mindre ensam i sin cancer 

när hon insåg att det fanns andra som kämpade lika hårt som hon själv och upplevde samma saker 

och gick igenom samma saker som hon själv. 

 

Trots att alla intervjupersoner kommit i kontakt med Ung cancer på grund av deras cancerbesked 

tycks alla intervjupersoner finna mötet och kontakten med Ung cancer positivt och tryggt. Många 

upplever stödet bättre än sjukvårdens på grund av att de kan träffa andra människor som förstår 

vad man pratar om och vad man menar, eftersom de har egna erfarenheter av liknande situationer 

och händelser. På Ung cancer finns det många spridda cancerformer som intervjupersonerna 

benämner som positivt för dem som är med i organisationen för det gör att varje cancerpatient 

med sin specifika sjukdom kan få mer specifik information som är riktad just till deras sjukdom. 

Inte alla cellgiftsbehandlingar gör att man tappar hår exempelvis beskriver en av 

intervjupersonerna, men för dem som gör det har de nytta av tips och information från andra som 

befinner sig i samma situation eller har gjort. Framför allt påverkar det självkänslan, att se sig 

själv utan hår är inget kul och det vet alla cancerpatienter som förlorat håret. De delar på 

upplevelser och erfarenheter som ingen i sjukvården kan bidra med eller tillhandahålla 

information som kan vara nyttig för cancerpatienterna i deras bearbetning. En intervjuperson 

beskriver att det är skönt att få tips från någon som vet hur det känns och som förstår hur jobbiga 

vissa situationer kan vara.  

 

En utav intervjupersonerna beskriver att man ibland får känslan av att man är löjlig eller fjantig 

om man tar upp vissa problem för sjukvården, för det känns som att de menar på att det finns 



29 

 

tyvärr inget att göra åt vissa saker så det är bara att suck it up, men det är lätt för dem att säga 

som inte själva är sjuka. 

 

Alla intervjupersoner berättar över lag att dem känner en välkomnande varm känsla när de 

kommit i kontakt med Ung cancer och att informationen fanns lättillgänglig och det var alltid 

någon som svarade om man kommenterat något och ställt en fråga. Alla var där av samma 

anledning och de flesta upplevde att det var lätt att ta kontakt med medlemmarna och prata öppet 

med dem. De flesta beskrev en gemenskap och att alla förstod vad de pratade om och hur de 

kände för de flesta hade upplevt samma situationer och hade liknande erfarenheter. Det var lättare 

att prata med någon som förstod och kunde sätta sig in i känslan och situationen. Många av 

intervjupersonerna upplevde också att de fick många bra tips ifrån andra cancersjuka medlemmar. 

 

6.2.2 Medlemshistorier från Ung cancers hemsida och Facebookgrupp 

Under empiriinsamlingen har jag använt mig av metoden textanalys av privata texter för att samla 

in mitt empiriska material från Ung cancer där medlemmarna berättar om deras kontakt med Ung 

cancer samt vad den har betytt för dem under deras sjukdom. Denna resultatdel består endast av 

empiri hämtat från Internet. Texterna låter oss få en inblick i känslosamma historier och hur 

cancerpatienterna själva har hanterat sjukdomen och stött på en kärleksfull vardag men också en 

dyster och mörk vardag. Detta stycke kommer att innehålla fler citat då det är medlemmarnas 

egna historier. Namnen i detta kapitelavsnitt är påhittade för att skydda deltagarnas identitet, för 

att förhindra att deltagarna tar skada och min uppsats uppnår god etisk kvalité. Karin är en del av 

teamet på Ung cancer och berättar hur anhörigträffarna genom Ung cancer skapat betydelse i 

hennes vardag. 

Genom anhörigträffarna har jag hittat det som tar mig framåt. Människor som lyssnar, 

som förstår och som delar med sig. Här finns det som psykologer och kuratorer inte 

kunnat ge. Trots vad som fört oss samman delar vi något större än sorg och 

cancerspöken. Jag har fått vänner för livet som gör allt lite lättare, lite bättre, lite 

möjligare. Det är de här människorna som har hjälpt mig att hitta tillbaka till glädjen och 

skrattet. För mig har anhörigträffarna helt enkelt varit livsviktiga, berättar Karin. 
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Paula är en annan tjej som skriver på Ung cancer och berättar lite om hennes systers bortgång. 

Hon berättar att hon fick en lapp med ett telefonnummer till en kurator de aldrig hade träffat med 

uppmaningen ”ring detta nummer om det behövs”. Paula förklarar att hon hellre ville komma i 

kontakt med en varm, personlig människa som hade tagit tag i allt, frågat hur de mådde och pratat 

med dem. Hon berättar att hennes mamma och hon själv har försökt leta upp hjälp på egen hand, 

men inte lyckats så bra. Det som funkat bäst för Paula är att prata med kompisar. Hon berättar 

även att på anhörigträffarna är det helt kravlöst och det är okej att prata om sjukdom, sorg och 

känslor, men det är också okej att prata om helt andra saker. Paula säger att ”Ung Cancer var mitt 

eget bästa stöd när hon gick bort”. 

 

Anna är en annan medlem som berättar om stödet hon fick av Ung cancer när hennes pappa gick 

bort. Hon beskriver att Ung cancer räddat henne från fördärvet. Hon beskriver Ung cancer som en 

bullrig skara människor fyllda av kärlek och omtanke som torkar tårar och kramas när det 

behövs. En enorm trygghet. En sådan trygghet beskriver Isabell att Ung Cancer varit för henne 

det senaste halvåret. En extrafamilj. När hon var på sin första anhörigträff var det exakt sex 

månader sedan hon träffade sin pappa för sista gången och hon hade precis drömt om honom för 

första gången. Hon var livrädd för att gå dit och att visa vad hon kände, att släppa ut något av det 

känslokaos som fanns inom henne. Väl där var alla så snälla och rara och fick henne att känna sig 

sådär trygg som en kan vara. Saknaden är med henne varje dag. Ett stort svart hål som kräver 

enorma mängder energi. När saknaden växer sig för stor är anhöriggruppen som viktigast för 

henne. Alla de här känslorna kan de förstå. De är så ödmjuka och fyllda till bredden med kärlek. 

Ofta tänker hon att Ung Cancer räddat henne från fördärvet. Utan dem vet hon inte hur hon skulle 

tagit sig igenom det här året, berättar Anna. 

En annan medlem från Ung cancer är Maria och hon har skrivit berättat om relationen till 

sjukvården när hon fick blev "fri" sin cancer och tankar och känslor som kom upp i samband med 

hennes besked. Efter nio månaders cellgiftsbehandling var allting över och cancern i kroppen 

fanns det inget spår av. Hon beskriver att alla i hennes omgivning andades ut, började fira. 

Sjukhuspersonalen log sina bredaste leenden och sa "vi ses på återkontrollen om sex månader." I 

mitten stod jag skriver hon. Mer förvirrad och orolig än någonsin. I över ett år hade hon fokuserat 

varje dag på att överleva, men hur skulle hon göra jag för att börja leva? Vem skulle ha koll på 

henne nu? Vem var hon nu? Vad skulle hon göra nu? Vem skulle vilja anställa någon som haft 
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cancer? Vad skulle hon skriva på sitt cv? Hur skulle jag lära mig älska min kropp igen, med ett 

stort ärr på magen och tusen ärr i hjärtat skriver hon melankoliskt? Och om hon inte skulle kunna 

älska sig själv, vem skulle då kunna älska henne? Huvudet höll på att explodera av alla frågor 

men det fanns ingen som kunde hjälpa henne att hitta svaren. Sjukvården hade gjort sitt. Något 

övrigt stöd fanns det inte. Jag var helt ensam skriver hon. Hon bröt ihop och orkade ingenting. 

Hon avslutar texten med att skriva, Jag var inte frisk. Jag var cancerfri. Det är en jävla skillnad. 

En tjej vid namn Rebecka har också delat med sig av sin historia och berättat om hennes 

cancerkamp och kontakten med en utav Ung cancers medlemmar, såhär skriver hon; 

Hopp och förtvivlan.  

Kunskap kan verkligen vara på gott och ont. Jag brottas ofta med statistik, siffror och 

annan information. Jag har sett och erfarit mycket som sjuksköterska och det har satt sina 

spår. Till en början bröt jag ihop totalt och gav upp. Jag var till en början helt inställd på 

att jag skulle dö. En annan klok medlem på Ung Cancer berättade för mig att hon känt 

precis likadant till en början, men att hon sedan vaknat upp en dag och tänkt ”nu jävlar”. 

Hon berättade även om ett tåg, ett tåg som vi ofrivilligt hamnat på, vi vet inte vart det är 

på väg, vilka stopp det kommer bli längs vägen eller dess slutdestination. Allt vi kan göra 

är att åka med och ta tåget dit det går. Det här tåget blev väldigt symboliskt för mig. Det 

är precis så min situation ser ut. Idag har även en kämparglöd börjat växa fram, jag har 

väntat länge på den och var ett tag livrädd att den aldrig skulle träda fram. Idag vill jag 

leva och jag tänker inte ge upp utan en fight! 

Alla medlemshistorier beskriver Ung cancer som ett stöd när de haft det tufft och jobbigt. I 

historierna kan man utläsa en dålig kommunikation mellan cancerpatient och sjukvård framförallt 

i Marias fall och för Rebecka hjälpte Ung cancer henne vända om sitt liv och kämpa för 

överlevnad. Beskrivningen av att de fått vänner för livet och blivit räddade från fördärvet visar på 

vilken stark samhörighet det blir mellan medlemmarna och att Ung cancer genererar en känsla av 

gemenskap och familjärkänsla. Karin skriver bland annat i sin medlemshistoria att Ung cancer 

har gett henne något som ingen kurator eller psykolog kunnat ge henne. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framgår det i mitt resultat att intervjupersonerna upplevde mötet med 

sjukvården som jobbigt samt otryggt, på grund av sjukvårdens läkarbyten och tidsbrist för 

patientvård samt hög arbetsbelastning bland sjukvårdspersonalen. Intervjupersonerna berättade 

även att de inte visste vem de skulle kontakta när de var i behov av hjälp och stöd trots att de fått 

telefonnummer till kurator och kontaktsköterska. Många känner sig ensamma och utsatta och 

tycker att kontakten med vården är besvärlig. De gav också ett intryck av Ung cancer, vilket 

många hade en positiv åsikt om organisationen och beskrev den som livsnödvändig och trygg. 

Medlemmarna använde sig främst av mötesplatsen för att dela tips, hämta information om 

sjukdomen och för att prata med andra. Mötet och bemötande från de båda aktörerna påverkar 

och spelar roll för hur patienterna upplever sin vård och påverkar även deras välbefinnande. 
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7 Sociologisk analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Målet är att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar utifrån presenterade teorier och forskning tillsammans med insamlad empiri. 

Studiens syfte är att få en fördjupad inblick och kunskap i en cancersjuks sociala nätverk och 

vardag. Studiens empiri utgår från ett individperspektiv, fokus i studien är individens sociala 

kontakter, socialt stöd, kommunikation med omvärlden och hur nätverket runt den cancersjuke 

bearbetar och hanterar sjukdomen. Frågeställningarna lyder hur det sociala nätverket ser ut för 

den cancersjuke individen, vad det finns för socialt stöd, insatser och sociala relationer inom 

sjukvården samt Ung cancer på nätet och varför cancersjuka söker sig till Ung cancer på nätet. 

 

Analysen presenteras utifrån frågeställningarna och är uppdelade i två teman varav det ena är ett 

onlineperspektiv från empiri insamlad via textanalyser. Det andra temat utgör 

verklighetsperspektivet och återspeglar den interaktion som sker face-to-face i verkligheten med 

sjukvården. Detta tema utgörs utifrån insamlad empiri via djupintervjuer. 

 

7.1 Hur upplever cancerpatienter det sociala stödet från sjukvården? 

Denna analysdel är insamlad empiri via djupintervjuer. Sociala relationer, gemenskaper och 

grupptillhörigheter påverkar individens välmående enligt Jetten, Haslam & Haslam (2011). 

Människan är en social varelse till naturen och sociologer sedan långt tillbaka i tiden har talat om 

kollektiva gemenskaper, grupptillhörighet, hur olika gruppkonstellationer påverkas i 

interaktionen när en tredje part tillkommer. Intervjupersonerna har fått beskriva stödet och 

relationen med sjukvården för att ge en djupare förståelse kring vilket socialt nätverk 

cancerpatienter har. De beskriver ständiga läkarbyten som gjorde att intervjupersonerna förlorade 

tilliten och tryggheten i deras kontakt med sjukvården. Detta var för att de aldrig lärde känna sin 

läkare och personalen runtomkring dem, vilket gjorde tillvaron otrygg då de inte visste vad som 

väntade dem. Förutsägbarhet och en konsekvent rutin hjälper människor att förbereda dem 

mentalt, kan vi inte förutse vad som kommer ske blir vi oroliga och rädda. Forskning från André 

med flera (1998) menar att patienten behöver information för att förbereda sig för att bli mindre 

osäker och få mindre ångest. Patienten behöver hjälp att orientera sig i en ny värld.  
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Intervjupersonerna berättar även att de ständigt fick upprepa sig och återberätta information för 

vårdpersonalen, vilket gav patienterna intrycket av att sjukvårdspersonalen inte visste vad de höll 

på med och inte hade god kännedom om patienten mående och sjukdom. De uppgav även att det 

var svårt att nå personalen då det knappt fanns några telefontider till avdelningarna, vilket gjorde 

att patienterna aldrig kom i kontakt med personalen vid behov. Detta ledde till att de kände sig 

otrygga och rädda. Många uppger att de ringt 117, akuten och/eller så har de googlat sig fram till 

information för att få reda på om symtomen är farliga eller onormalt i förhållande till 

behandlingen och deras sjukdom. Jakobsson (2007) belyser i sin studie att rätten till god vård är 

reglerad i hälso- och sjukvårdslagen, men att kraven enligt god vård inte alltid uppfylls. 

Framförallt är det yngre personer som blir illa bemötta inom sjukvården, patienterna kände sig 

misstrodda (Jakobsson, 2007). Intervjupersonerna uppger att vården inte uppfyllt deras krav och 

förväntningar med att de har varit tvungna att besöka sjukhuset för att få behandling och 

operationer. De har även beskrivit att sjukvården inte lyssnat på vad de sagt och de har fått 

känslan av att personalen inte tror dem, eller tror att de överdriver. Cancerpatienters underordning 

i denna relation gör det till en komplex relation där det blir svårt att skapa en god relation och ta 

till sig stöd. Intervjupersonerna beskriver även att oavsett om man fick val att göra inför 

behandling och operation hade alltid personalen rekommendationer som de uppmanade än att 

följa, patienterna menar därför att det egentligen inte finns några val. 

 

Forskning samt teorier påvisar vikten av sociala relationer och socialt stöd och hur detta påverkar 

individens identitet, grupptillhörighet samt välmående. Jetten, Haslam & Haslam (2011) menar 

att social isolering är en bestraffning för människan, i fängelserna använder man isoleringscellen 

som ett bestraffande medel när man brutit mot regler. Människor sedan långt tillbaka i historien 

har uppgett att de blir psykiskt instabila av att sitta i isoleringscell. Sani (2011) presentera en 

studie som visade att de kvinnor som var socialt isolerade innan de fick diagnosen hade dubbelt 

så stor ökad risk att dö i bröstcancern jämfört med de som var socialt integrerade. Det 

argumenteras för att människor med mer social band är friskare eftersom de är med i olika sociala 

relationer med support (Sani, 2011). Sociala relationer och kontakter med andra hjälper oss till ett 

bättre välmående och förbättrar våra återhämtningseffekter enligt Jetten, Haslam & Haslam 

(2011). Intervjupersonerna berättar att känslan av otrygghet och att man inte blir sedd en är 

jobbig känsla som leder till ångest, de flest uppger att de inte känner sig hörda. 
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7.1.1 Begränsningar i sjukvården 

Denna typ av kommunikationsbrist följer inte riktlinjerna för en god vård och bemötande och 

påverkar individerna i den fortsatta kontakten. Likt Collins (2004) teori om interaktionsritualer 

påverkar varje interaktion och varje möte vi har med en individ nästkommande interaktion. Ett 

kedjemönster av interaktioner fortlöper, likt det dåliga bemötandet inom sjukvården förväntar sig 

patienterna att mötet är dåligt nästa gång de kommer i kontakt med sjukvården. Förväntningarna 

på god vård förväntas inte länger av patienterna och trygghet och kommunikation blir bortblåsta 

företeelser. Detta är en allvarlig brist inom sjukvård och framförallt cancervården som behöver 

förstärkas och synliggöras. 

 

Cancervården har idag begränsningar som leder till en dålig kommunikation mellan vården och 

cancerpatienter. Cancerpatienterna uppger att relationen med sjukvården kändes ansträngd och 

spänd. Jag menar att detta kan beror på olika faktorer men bland annat för att sjukvården bedriver 

myndighetsutövning och har förhållningssätt, regler och lagar att följa. Detta kan reflekteras i den 

sociala relation sjukvården har med patienten. Det krävs både en objektivitet men samtidigt en 

subjektivitet för att se till patientens känslor och upplevelser. Sjukvårdspersonal har en 

mångfasetterad yrkesroll som kräver stort ansvar och komplexitet inom cancervården. 

Cancerpatienter är en utsatt samhällsgrupp och i förhållande till sjukvården är det en underordnad 

samhällsgrupp som är beroende av sjukvården för att få behandlingar och operationer. Dessa 

faktorer menar jag påverkar den sociala relationen och interaktionen. Även tidsbrist och stress 

hos sjukvårdspersonal påverkar relationen och stödet på ett negativt sätt, vilket även 

intervjupersonerna själva uppger. 

 

7.2 Varför söker sig cancersjuka till mötesplatsen Ung cancer på nätet samt hur 
använder de sig av mötesplatsen? 

Forskning från Kinnane & Millne (2010) belyser att det finns en ökad trend i Internetanvändning 

för sökandet av socialt stöd. Empirin är insamlad via textanalyser på nätet, jag frågade dock även 

intervjupersonerna varför de sökte sig till Ung cancer, de berättade att det berodde på 

tillgängligheten samt att de fick alltid kontakt och svar snabbt.  

Castells (2000) och Turkle (1996) beskriver att vi idag lever i en virtuell värld som erbjuder 

kommunikation och informationshämtning från olika tekniska medier. Tid och rum har förflyttats 
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och detta beskriver medlemmarna som positivt då de berättar att alltid någon finns tillgänglig på 

mötesplatsen när man vill ha hjälp. Detta var det huvudsakliga syftet med mötesplatsen, ingen 

cancersjuk ska behöva känna sig ensam. Julia Mjörnstedt, en av grundaren till Ung cancer, kände 

sig väldigt ensam när hon var cancersjuk och framförallt när hon blev friskförklarad då det 

förväntades att hon skulle återgå till det liv hon haft tidigare. Internet har idag öppnat upp 

möjligheter till en komplex interaktion, nätet används idag till mycket mer än bara 

informationssökning. Den ständiga tillgängligheten har också öppnat upp nya 

interaktionsmöjligheter och gemenskaper som inte fanns tidigare. 

 

Framförallt beskriver medlemmarna att de får tillgång till snabb information och stöd från andra 

som tipsar och stöttar varandra via mötesplatsen. Likt en självhjälpsgrupp som Kinnane & Milne 

(2010) beskriver använder medlemmarna sig av empowerment, de uppmuntrar vandra och ger 

varandra styrka att ta sig igenom sjukdomen och peppar varandra till att kämpa. Mötesplatsen 

Ung cancer liknar väldigt mycket en självhjälpsgrupp, där individer själva håller samman ett 

Internetforum för att hjälpa sig själva och varandra. Karlsson & Thörn (2013) beskriver att det 

som håller samman självhjälpsgruppen är gemensamma erfarenheter, empati och Internet. Detta 

beskriver även medlemmarna på mötesplatsen Ung cancer att det är lättare att kommunicera med 

andra som förstår hur man mår och känner sig. Det gör att dumma frågor undviks som hur mår du 

och funkar behandlingen. Dessa beskriver medlemmarna som obekväma och självklara frågor 

med ett självklart svar som gärna vill undvikas, dessa frågor skulle aldrig en annan cancersjuk 

ställa menar medlemmarna. 

 

7.2.1 Gemenskaper och gruppidentiteter 

Interaktionen som sker på mötesplatsen är medlemmarnas egna livsberättelser kring sjukdomen, 

men mötesplatsen används även informativt bland medlemmarna. De flesta publikationer på 

mötesplatsens Facebookgrupp består mestadels av styrkekramar, kämpa på, we fight cancer, 

tillsammans är vi starka och många andra empowerment liknande citat. Mötesplatsen inger en 

känsla av gemenskap och starka sociala band. De flesta öppnar upp sig helhjärtat och beskriver 

starka känslor och tankar i form av självmordstankar, rädsla och ilska. I slutet av de flesta texter 

beskriver medlemmarna att de aldrig klarat ta sig igenom sjukdomen och behandlingarna utan 

stödet från Ung cancers medlemmar. Medlemmarna beskriver mötesplatsen som familjär. 
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Forskning från Kinnane & Milne (2010)  har bland annat uttryckt att cancerpatienter som är svårt 

obotligt sjuka i sjukdomen har ofta en starkare familjär känsla till de andra medlemmarna än de 

som förväntas kunna bli botade. Vidare uttrycker medlemmarna en stark gemenskap som grundar 

sig på medlemmarnas delade erfarenheter och de beskriver mötesplatsen som betydelsefull och 

viktig. Relationerna på mötesplatsen beskrivs som positiva och medlemmarna uttrycker 

gemenskap genom att beskriva medlemmarna som en stor konstig familj med mycket kärlek. 

Detta benämner Collins (2004) är lyckade interaktionsritualer som leder till en positivt laddad 

emotionell energi, medlemmar som känner samhörighet och befinner sig i samma sinnestillstånd. 

Delade erfarenheter genererar gemenskapskänslor, vilket även medlemmarna indikerar i deras 

texter och publikationer på mötesplatsen. Collins (2004) benämner att den emotionella energin 

som kommer ur de lyckade interaktionsritualerna inte blir lika starka på nätet som i verkligheten, 

men jag är beredd att tala emot då jag anser att interaktionen och gemenskapen på mötesplatsen 

är så pass stark att det medför hög emotionell energi mellan medlemmarna. 

 

 Jetten, Haslam & Haslam (2011) benämner att individen självkategoriserar sig utefter den 

uppfattningen de har om sig själva och de definierar inte bara sig själva som individer utan även  

i deras medlemskap i olika grupper. Medlemmarna på mötesplatsen definierar sig som en stor 

familj med mycket kärlekt och stöttning. Jetten, Haslam & Haslam (2011) menar att en grupp 

uppstår endast när ett flertal människor uppfattar sig själva och delar en gemensam känsla av 

identifikation med de andra medlemmarna. Medlemmarna berättar att de kan känna igen sig i 

andra medlemmars berättelser och de berättar även att kontakten på mötesplatsen är helt 

förutsättningslös och att mötesplatsen inte endast är till för att prata om sjukdomen utan även om 

andra saker som vädret, resor och träning. Många i en cancersjuks omgivning glömmer bort att 

prata om andra saker som sker runt omkring en människas liv, mycket fokus hamnar på 

sjukdomen. Individen som är cancersjuk har mycket tankar kring livet i stort om överlevnad, 

komplikationer efter operationer och arbete vilket även medlemmarna uppger på mötesplatsen, då 

bland annat en av medlemmarna uppger att hon inte förstår hur någon ska vilja anställa en ung 

kvinna som är cancersjuk. Den negativa bilden på framtiden präglar även återhämtningsförmågan 

hos individen. Detta gör att sociala relationer och stöttning i den cancersjukes vardag blir ännu 

viktigare.  
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Inte bara relationer och gemenskaper påverkar individen, även identiteten påverkas av 

sjukdomen. Cancer förändrar människor syn på sig själva och sin identitet. Genom mötesplatser 

såsom Ung cancer kan cancersjuka träffa andra människor som är cancersjuka och känna 

gemenskap, bland annat Jetten, Haslam & Haslam (2011) beskriver att människor identifierar sig 

med andra som de uppfattar att de delar en känsla av identifikation med. De beskriver att 

människan oftast identifierar sig med någon som de känner likhet med, exempelvis tenderar 

kvinnor att identifiera sig med andra kvinnor. Medlemmarna beskriver på mötesplatsen att dem 

känner igen sig i andras berättelser och berättar att cancer förändrar en persons liv dramatiskt. 

Jetten, Haslam & Haslam (2011) beskriver att hur en individ definierar sin grupptillhörighet 

påverkar även vilka stressorer denna kommer konfrontera och det kommer att påverka den vård, 

stöd och hälsobesked denne tar emot. Jag menar att den sociala relationen därför ser annorlunda 

ut för cancerpatienten då denne känner mer tillhörighet med andra cancersjuka än med 

sjukvården, vilket påverkar hur de får och tar emot stöd av vardera aktör. 

 

7.2.2 Cancer förenar människor 

Problematiken i en cancersjuks sociala stöd och nätverk påverkar många delar i individens liv. 

Identitet, självbilden, individens förmåga att arbeta och ta sig an nya utmaningar i livet påverkas 

om individen har ett dåligt socialt stöd och får ett dåligt bemötande från sin omgivning. Det 

framgår tydligt att cancerpatienter ingår i en vardaglig kamp för att göra sin röst hörd och får 

ansvara mycket själva för sin cancervård. Likt en tonåring som skriker på hjälp och ingen lyssnar 

tar vi till andra metoder för att bli hörda. Cancerpatienter vänder sig till nätet för att söka efter 

information och för att komma i kontakt med andra på mötesplatser och forum för att få svar och 

bli hörda. Internet har blivit en stor källa vad gäller stöd och sociala relationer när det kommer till 

självhjälpsgrupper och forum där människor med samma problematik strålar samman för att 

stötta och hjälpa varandra. Ung cancer är inte bara en mötesplats för cancersjuka i syfte att ingen 

ska känna sig ensam, det ger människor hopp, förtröstan, stöd och livslust. Individer har olika 

förutsättningar att återhämta sig och bli friska beroende på vad de har för socialt stöd och sociala 

kontakter från sin omvärld och beroende på hur mottagliga de är att ta emot stödet. 

 

Cancer är en komplex sjukdom som inte bara medför behandling i syfte att bota, den medför 

också ifrågasättande av en individs identitet, framtiden, döden och den påverkar människans 
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psykiska hälsa. Det sociala stödet påverkar cancerpatientens förmåga att återhämta sig och det 

påverkar även patientens rehabilitering och hantering av sjukdomen. Cancerpatienterna påverkar 

även själva hur de tar till sig informationen beroende på vilken grupptillhörighet de anser sig 

själv tillhöra. Denna problematik gör att förväntningarna på god vård på sjukhusen blir större och 

personalen måste mer och mer vara subjektiva och se till individens välmående och inte bara 

sjukdomen i det stora hela. Objektiviteten gör att sjukdomen i helhet tillsammans med 

behandlingar och operationer, samt komplikationer och risker klargörs. Men om individen är 

psykiskt instabil och upplever en avsaknad av socialt stöd från sjukvården och känner en stark 

gemenskap och grupptillhörighet till andra cancersjuka är de mindre mottagliga för hjälp, vilket 

är en viktig faktor att ta hänsyn till. Det sociala stödet kan även se annorlunda ut från respektive 

aktör då mötesplatsen syftar till att ingen ska känna sig ensam för att i sin tur satsa på 

cancerpatienters livskvalité, medan sjukvården syftar till att bota. 

 

Forskning från Müssener (2010) presenterar "det goda mötet" mellan patient och offentlig aktör, 

där beskrivs att ett gott bemötande har betydelse för sjukskrivningsprocessen samt 

rehabiliteringsprocessen, då möten väcker känslor hos människor. Ett gott möte innebär att 

patienten blir tagen på allvar, blir respekterad, lyssnad på och stöttad av professionell personal. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis bekräftar teorier, forskning, intervjupersonerna och medlemmarna från Ung 

cancers att sociala nätverk och stöd leder till ett bättre mående. Dock är cancerpatientens sociala 

stöd och bemötande mer komplext än så, inte bara sjukvården har en roll i att se till att en god 

vård uppnås. Cancerpatienter kan vara mer eller mindre mottagliga för hjälp beroende på hur de 

själva identifierar sin grupptillhörighet. Sjukvårdens begränsningar försvårar dock det sociala 

stödet och relationen, tidsbristen, stressen och en avsaknad tilliten till sjukvården leder till ett 

försämrat bemötande. Mötesplatser online kans ses som komplement till sjukvården, som har 

visat sig ha stor inverkan på cancerpatienters hantering och bearbetning i sin sjukdom och ger 

möjlighet till nya grupptillhörigheter. 
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8 Sammanfattning och slutsats 

I denna del av uppsatsen sammanfattar jag slutligen mitt uppsatsarbete och reflektera över 

eventuell problematik som jag mött på under arbetets gång samt vidareutveckling av uppsatsen. 

 

Sammanfattningsvis har sjukvården idag begränsningar som gör att vården inte i den utsträckning 

som efterfrågas kan ge god vård som cancerpatienterna efterfrågar. I takt med samhällets 

invånare och behovet av vård har ökat, har inte sjukvårdens resurser ökat i samma takt, vilket 

leder till begränsningar som påverkar patienternas kvalité på vården. Patienterna beskriver att 

dem blir lidande av den tidsbrist, stress och underbemanning som råder idag på sjukhusen. De 

beskriver en oro och rädsla för att personalen ska göra fel eftersom de är så stressade. Patienterna 

uppger att det är tråkigt att kontakten med vården inte känns bättre och tryggare och att den borde 

göra det. Politiker och sjukvårdspersonal måste flagga och sätta ner foten för att vården ska blir 

bättre och inte minst cancervården. Intervjupersonerna beskriver att de som har cancer är i 

kontakt med sjukvården oftast mycket längre än andra patienter och därför är det ännu viktigare 

att bygga upp en trygg vårdkontakt och ett bra socialt nätverk på sjukhusen. Avslutningsvis är det 

en stor ekonomisk fråga som politikerna behöver ta ställning till för att hjälpa dem utsatta och 

långtidssjuka individerna. Viktigt att nämna är att cancerpatienterna också har en stor roll i det 

goda mötet och det sociala stödet, cancerpatienter kan vara mer eller mindre mottagliga att ta 

emot stöd. 

 

En positivt laddad interaktion och energi mellan individer behöver inte endast vara i en 

verklighetsbaserad miljö, den kan ske även bortom tid och rum, vilket uppsatsen bekräftar genom 

insamlat empiri och forskning. Goda relationer, gemenskaper och grupptillhörigheter skapas även 

inom den virtuella arenan i olika former av forum, chatt, bloggar och på kommentarsfält på 

hemsidor. Begränsningarna i sjukvården har öppnat en ny ingång för interaktion via den virtuella 

arena för cancerpatienter att mötas på. Viktigt att nämna är att Ung cancer inte är ett botemedel 

på något vis som kan ersätta sjukvården. Ung cancer ska snarare ses som ett komplement och en 

viktigt extra komponent i en cancerpatients vård och vardag. Det är ett virtuellt socialt stöd som 

underlättar sjukvårdens arbete där sjukvården själva har begräsningar. Det är svårt att uttala sig 

om det finns ett påtagligt samband mellan sjukvårdens stöd och den ökande trenden på 

mötesplatser för cancersjuka. Faktorer såsom socialt nätverk i form av familj och vänner runt den 
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cancersjuke påverkar även. En cancersjuk som inte har någon familj och har få vänner ligger i en 

riskzon för social isolering och behöver ännu mer socialt stöd från aktörerna som samspelar runt 

omkring den cancersjuke individen. Däremot går mötesplatserna att ses som ett komplement till 

sjukvården och till viss del söker sig cancersjuka till andra i sin omgivning för att få stöd, 

information och hjälp när de inte är nöjda med sjukvårdens svar. Vilket också de har rättighet att 

göra, men det kan även vara farligt att söka information från andra ställen då denna kan vara 

missvisande och troligtvis inte gäller alla cancersjuka. 

 

Förförståelsen under uppsatsens gång har utvecklat sig och gav en förståelse kring hur olika 

interaktioner sker virtuellt och i verkligheten. Samt att det finns begräsningar inom sjukvården 

som leder till ett försämrat bemötande gentemot patienten, men även att patienten själv väljer hur 

mottaglig den är för en god vård och stöd. Det finns dock en stor population cancersjuka som inte 

har tillgång till Internet och det virtuella stödet som Ung cancer erbjuder och därför behöver 

sjukvården arbeta för att minska dessa brister så dessa patienter och även alla cancerpatienter får 

en vård av god kvalité. Problematiken är ett större samhällsproblem än bara stress bland 

personalen och kunskapsbrist, det är en resursfråga och politisk fråga som behöver debatteras, 

inte minst för de cancersjuka som inte hittat virtuella stödgrupper online eller inte har den 

socioekonomiska möjligheten att äga en dator, telefon och Internet. Detta är en extra utsatt grupp 

som behöver belysas. Som vi kan följa genom studiens gång är sociala relationer oerhört viktiga 

för människan och nästan ännu mer för en individ som är utsatt och sjuk. Denna studie påvisar 

viktiga verktyg att använda sig av vid en god vårdkontakt för cancersjuka, men även att debattera 

vidare cancervårdens brister på högre samhällsskit för att kräva förändring. Medvetenhet om att 

uppsatsen inte täcker alla cancerpatienters uppfattningar om vården och Ung cancer finns, 

däremot är organisationen Ung cancer stor på nätet och uppsatsen lyckas spegla individernas 

egna uppfattningar och erfarenheter som även går att finna i onlinekulturen på Ung cancer. 

 

Eventuell problematik som uppkommit under studiens gång har varit att ensam transkribera 

djupintervjuer vilket tar en oerhörd mängd tid, framförallt var det svårt att spela in, prata, lyssna 

och anteckna samtidigt. Ibland befann vi oss i miljöer där inspelningarna inte hördes så bra. Jag 

vill även argumentera för min artikel Läkare måste utbildas i att ge svåra besked (1998) av 

Andrè m. flera, denna artikel må anses uråldrig men jag anser att det påvisar den sociala 
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interaktionen mellan vården och cancerpatienter sträcker sig långt tillbaka i tiden och bör lyftas 

fram och belysas för att nå förbättringar. Jag anser att jag lyckades fånga sociologins perspektiv 

på ett bra vis med huvudfokus på interaktion, möten, grupptillhörighet och sociala relationer. Jag 

anser även att jag i mitt empiriska material har funnit många likheter i tidigare studier om 

cancerpatienter och vården, i synnerhet med tidsbristen och den höga arbetsbelastningen det finns 

på sjukhusen. Däremot tycker jag att min studie är unik i det sammanhang då jag anser mig själv 

lyckats fånga det sociologiska intresset, vilket är att interaktion och möten med olika individer 

och grupper i olika sammanhang påverkar oss som människor och det påverkar även hur vi 

hanterar våra sjukdomsbesked. 
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Intervjuguide 

 

Faktafrågor 

Vad heter du? 

Hur gammal är du?  

Vad har du för cancer? 

 

Tema 1: Livet innan sjukdomen 

Hur såg ditt liv ut innan du fick din diagnos? 

Har din sjukdom påverkat ditt liv, ser ditt liv annorlunda ut nu jämfört med hur ditt liv såg ut 

innan? Och i så fall hur? 

Finns det aktiviteter eller andra saker i livet som du avstår från pågrund av ditt sjukdomsbesked 

som du normalt sett skulle gjort innan du fick ditt sjukdomsbesked? 

 

Tema 2: Livet under sjukdomen, bearbetning och hantering samt upplevelser 

Vilka eventuella känslor och upplevelser fick du som cancersjuk handskas med? 

Finns det skillnad i hur människor bemöter Dig på mötesplatserna på Internet jämfört med 

vården, vänner och bekanta? I så fall på vilket sätt? 

Fick du bra hjälp av vården, vänner och familj när du fick ditt besked? 

 

Tema 3: Mötet med sjukvården 

Hur tycker du att sjukvårdens insatser fungerar för cancersjuka? 

Vad blir man erbjuden och Hur mycket insatser blir man erbjuden som cancersjuk? 

Vad har du för magkänsla innan du går till sjukhuset och ska möta läkare och sjuksköterskor? 

Vilka känslor uppstår? 

Är det lättare att tala öppet om sin sjukdom på mötesplatser på Internet än med 

sjukvårdspersonalen? Om ja, varför? 

Tycker du att det finns saker som behöver förbättras inom sjukvården och om Ja, i så fall vad? 

 

Tema 4: Mötet med Ung cancer 

Hur kommer det sig att du är medlem i gruppen Ung cancer på Facebook?



 

 

Vad innebär det att vara medlem i gruppen och hur fungerar det? 

Är man anonym som medlem eller alla är öppna med sin identitet? Hur fungerar det, det är ett rätt 

känsligt ämne? 

Hur används mötesplats, publicerar alla deras cancerhistoria eller ställer man frågor till varandra 

på mötesplatsen? 

Tycker du att det har hjälpt dig i din sjukdomshantering att vara medlem i Ung cancer? 

Omformulera! 

Varför är det bra att vara medlem i Ung cancer och andra mötesplatser för cancersjuka på 

Internet? 

Vad har det betytt för dig att vara medlem i Ung cancer? 

Vad blir man erbjuden för hjälp och stöd på Ung cancer? 

Har du varit på någon av Ung cancers medlemsträffar? 

Om ja, vad gjorde ni och vad talade ni om? 

Har du kontakt med medlemmar idag från organisationen Ung cancer? Några du har kontakt med 

efter medlemsträffen? 
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