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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att som människa drabbas av en livshotande sjukdom kan medföra 

omvälvande och genomgripande förändringar. Behovet av känslomässigt stöd kan vara 

stort under hela sjukdomsprocessen. Testikelcancer drabbar ett organ associerat med 

maskulinitet, sexualitet och reproduktion och inträffar i en period av livet där 

familjebildning sker. 

Syfte: Att granska i bloggar hur män med testikelcancer beskriver sina upplevelser av 

vården, vilka existentiella funderingar uttrycker de samt vilken inverkan har sjukdomen på 

deras sexualitet.  

Metod: Kvalitativ och deskriptiv innehållsanalys. 

Resultat: Männen upplevde till följd av sin testikelcancer sociala, fysiska och psykiska 

påfrestningar. De upplevde att informationen ifrån vårdgivaren är viktig för att känna sig 

respekterad, trygg och sedd. Många bloggare skriver om brister i bemötande och 

oförmåga att hålla utlovade tider och hur detta negativt påverkade relationen mellan 

patient och vårdgivare. Existentiella funderingar inträffar när en diagnos av testikelcancer 

ställs och känslor av frustration och maktlöshet inför sjukdomen väcks. Många män 

skriver om vikten av att frysa in spermier för framtida familjebildning  

Slutsatser: Studien ger genom männens sjukdomsberättelse en ökad förståelse för 

upplevelsen av att få och leva med testikelcancer. Bloggberättelser är ett relativt nytt 

fenomen och ger sjukvårdspersonal en insikt i patientens livsvärld och ger redskap och 

möjlighet att skapa en holistisk vård som är individanpassad. Bloggen kan ge ny kunskap 

och information och bör ses som en resurs för sjukvården. Kommunikation i olika former 

visade sig vara prioriterat för patienterna och viktigt för skapandet av relationen mellan 

patienten och vårdgivaren. Det krävs ytterligare forskning inom området för att kunna dra 

ytterligare slutsatser och för att överföra resultaten till större grupper. 

 

 

Nyckelord: Blogg, Patient, Testikelcancer, Upplevelser. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: A life-threatening illness can bring revolutionary and radical changes. The 

need for emotional support can be great throughout the disease process. Testicular cancer 

affects a body part associated with masculinity, sexuality and reproduction, and occurs in 

a period of life where family formation occurs. 

Purpose: Analyze of blogs how men with testicular cancer, described their experiences of 

care, which existential thoughts they express and the impact the disease has on their 

sexuality. 

Method: Qualitative analysis and descriptive content. 

Results: The men due to their testicular cancer experienced social, physical and mental 

strain. They felt that the information from the health care provider is important in order to 

feel respected, safe and seen. Many bloggers write about deficiencies in the treatment and 

inability to meet promised deadlines and how this negatively affected the relationship 

between patient and caregiver. Existential concerns occurs when a diagnosis of testicular 

cancer is and the feelings of frustration and powerlessness before the disease is brought. 

Many men write about the importance of freezing sperm for future family. 

Conclusions: There is a need to increase the availability and quality of sexual education 

specifically geared toward oncology nurses focus on testicular cancer. Communications in 

different forms proved to be prioritized for patients. The men's illness narrative is given a 

better understanding of the experience of getting and living with testicular cancer. 

Blog Stories is a relatively new phenomenon and provides an insight into the patient's life-

world, and provides tools and opportunities to create a holistic and individualized care. 

 

Keywords: Blog, Experiences, Patient, Testicular cancer. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Testikelcancer 

Att som människa drabbas av en livshotande sjukdom kan medföra omvälvande och 

genomgripande förändringar av personens självbild (Bergmark 2007). Testikelcancer 

drabbar ett organ associerat med sexualitet och reproduktion och inträffar i en period av 

livet som är karakteriserat av stora sociala livshändelser och där sexuell lust och förmåga, 

känsla av maskulinitet, kroppsuppfattning och fertilitet kan vara centrala värden. (Moore 

& Higgins, 2009; Jankowska, 2012). Att förlora delar av könsorganen kan påverka ens 

könsidentitet med efterföljande sexuella problem (Bergmark, 2007).  

 

Testikelcancer är den mest vanliga cancerformen bland män 15-40 år (Chia et al., 2010; 

Nilsson et al., 2008; SWENOTECA, 2015) men den kan debutera i vilken ålder som helst 

(Sanden et al., 2000b). Den kan drabba den ena eller bägge testiklarna (Goroll & Mulley, 

2004; Stevensson & McNeill, 2004). Testikelcancer utgör cirka 1 % av mannens 

tumörsjukdomar (Nilsson et al., 2008; SWENOTECA, 2015). Varje år insjuknar cirka 300 

män i testikelcancer i Sverige. (SWENOTECA, 2015). Sjukdomen är mycket 

behandlingsbar och runt 95 % blir botade. Etiologin är okänd, dock finns flera kända 

riskfaktorer för utvecklande av testikelcancer. En riskfaktor är genetisk och en känd risk 

är för de män som är födda med en eller båda testiklarna icke nedvandrade i pungen, utan 

kvar i buken (Goroll & Mulley, 2004; Stevensson & McNeill, 2004). 

 

Det finns två typer av testikelcancer. Seminom som utgör cirka 60 % av fallen och 

drabbar männen i åldern 30-45 och upptäcks oftast innan den har spridit sig. Den andra 

typen är non - seminom som oftast drabbar de yngre männen (20-35 år), denna utvecklar 

sig snabbare och vid hälften av de upptäckta fallen har det skett en spridning av 

sjukdomen till andra organ (Cancercentrum, 2015; SWENOTECA, 2015). 

 

Kirurgiskt bortagande av testikel (orchidektomi) är det första steget i att behandla 

testikelcancer av bägge typerna. Utifrån bedömning och klassificering på 

sjukdomsstadium kan eventuellt behov av kompletterande behandling föreligga. I stadium 

1 med en eller flera riskfaktorer kan patienten själv få välja en tilläggsbehandling. 

(Zoltick, 2011; SWENOTECA, 2015). Behandling av non-seminom består av en 

kombination av minst tre olika cytostatika. Om det efter avslutad cytostatikabehandling 

finns kvarvarande metastaser kan eventuell kirurgi bli aktuell. Metastaserna är oftast 
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placerade i buken eller lungorna. Vid behandling av seminom är det cirka 85 % av fallen 

som endast har sjukdomen i testikeln och de övriga 15 % har en spridning till närliggande 

lymfkörtlar eller lungor (SWENOTECA, 2015). 

 

Tumörmarkörerna alfa-fetoprotein (AFP) och humant choriongonadotropin (HCG) är en 

viktig markör för behandlingens utfall. Markörerna förväntas att minska efter behandling. 

I de fall där detta ej händer kan behandlingen behöva justeras. De patienter med 

markörnormalisering efter de första två omgångarna med cytostatika har ett bättre 

behandlingsutfall än de patienter som ej har den utvecklingen i markörvärdet. (Mazumbar, 

Bajorin & Bacik, 2001).  

 

1.2 Sjukdomens inverkan på människan 

Testikelcancerbehandling såsom kirurgi, radioterapi och kemoterapi kan skada 

reproduktiva organ och perifera nerver som resulterar i minskade testosteronnivåer och 

libido, ett upphörande av spermieproduktionen, erektion- och ejakulationssvårigheter och 

minskad fertilitet eller impotens (Algier & Kav, 2008; Fay, 2003; Gurevich et al., 2004; 

Moore & Higgins, 2009; Rossen et al., 2012; Rudberg et al., 2002). Sandén (2000a) 

beskriver i sin avhandling hur flera studier visar på att män får sexuella problem efter 

behandling av en testikeltumör. Enligt Carpentier & Fortenberry (2010) rapporterade män 

som har haft testikelcancer att de upplevde minskat sexuellt intresse och sexuell 

tillfredställelse så väl som ökad ejakulationsproblem och erektil dysfunktion jämfört med 

andra män vid hälsoundersökning. Enligt Eberhard (2009) har cirka 20 % av alla 

behandlade patienter med testikelcancer långvariga och kvarvarande sequelae eller 

restsymtom, med infertilitet eller sexuell dysfunktion. Ett tillfredställande sexualliv är för 

många människor en betydelsefull del av livskvalitén (Nilsson et al, 2008). I Rossens 

studie (2012) där sexuella dysfunktioner redovisades bland långtidsöverlevare med 

testikelcancer rapporterade 24 % minskad sexuellt intresse, 43 % minskad sexuell 

aktivitet, 14 % minskad sexuell njutning, 18 % erektila dysfunktioner, 7 % ejakulära 

problem och 3 % ökad sexuellt obehag. 17 % av långtidsöverlevarna från testikelcancer 

rapporterade förändringar i kroppsuppfattningen. 

 

Enligt Rossen (2012) kan en cancersjukdom ligga till grund för en högre frekvens av 

skilsmässor. Män som är singlar vid diagnostidpunkt kan också utgöra en särskilt sårbar 

grupp. Studier har visat att män som drabbas av testikeltumör ofta uttrycker höga nivåer 
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av oro angående hur sjukdomen och behandlingen kan påverka framtida relationer 

(Carpentier & Fortenberry, 2010). Carpentier & Fortenberrys (2010) studie visar att 

närvaron av eller frånvaro av en partner vid diagnostidpunkten är mycket viktigt för 

anpassningen till sjukdomen och sexualiteten. Patientens partner spelar en viktig roll i att 

hjälpa patienten till att anpassa sig till cancerupplevelsen samt bidrar med mycket stöd. 

Enligt Carpentier & Fortenberry (2010) finns det en indikation på att en cancerdiagnos 

kan utgöra en initial eller pågående ansträngning på relationen. Patienter som ej har en 

partner har sina egna unika bekymmer, det största är hur sjukdomen och behandlingen kan 

påverka framtida relationer (Carpentier & Fortenberry, 2010). Männen rapporterade en 

rädsla för förlust av maskulinitet, en önskan att se normal ut och en önskan att känna sig 

hel igen (Carpentier & Fortenberry, 2010).  

 

Många män har en minskad spermieproduktion vid diagnos på grund av mindre mängd av 

testosteron (hypogonadism). Att spara spermier ska diskuteras innan start av någon form 

av onkologisk behandling. Sjukvårdspersonal ska diskutera risken för infertilitet med 

cancerbehandling och remitera till en fertilitetspecialist kan vara ett alternativ i vissa fall 

(Gospodarowisc, 2008). Det finns motstridiga uppgifter i litteraturen gällande 

framgångsration av patienter som lyckas bli fäder till ett barn på naturlig väg efter en 

behandling för testikelcancer (Viatori, 2012). 

 

I en studie av Chapple och McPherson (2004) intervjuades 45 män med testikelcancer 

angående sin sjukdom och valet kring testikelprotes. Männen som inte valde protes 

motiverade det med att förlusten av testikel inte var synlig och då påverkades inte 

självbilden och att leva med bara en testikel var bekvämt. De män som gjorde valet att ha 

en protes gjorde det för att de upplevde ett hot mot maskuliniteten, för att få en bättre 

självbild, de ville se normala ut och hemlighålla orchidektomin. Som vårdpersonal är det 

viktigt att informera män angående testikelprotesens för och nackdelar i tid. Män som 

genomgår en behandling för testikelcancer bör erbjudas möjligheten till en protes i syfte 

att höja självkänslan och skapa en positiv kroppsuppfattning (Carpentier & Fortenberry, 

2010). 

 

1.3 Sjuksköterskans vårdande 

I Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005) 

beskrivs sjuksköterskans ansvar att identifiera patientens resurser till egenvård samt stötta 
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och tillvarata det friska hos patienten. Den beskriver även vikten av att uppmärksamma, 

möta och lindra patientens sjukdomsupplevelse och lidande. Enligt International Council 

of Nurses (ICN) etiska kod ska sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Vården ska ges respektfullt till alla och sjuksköterskan skall 

ansvara för att påbörja främjande insatser till patienten på en individanpassad nivå 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan har en mycket viktig roll i 

patientens hantering av sin sjukdom enligt McCullagh & Lewis (2005). En 

specialistsjuksköterska skall kunna identifiera patienter med ångest, depression, sexuella 

problem samt skilja på normal och onormal sorg. De ska även ha en förmåga och kunskap 

att kunna hantera svåra samtal (Faulkner & Maguire, 1999). I primär och sekundär 

prevention för testikeltumör är det viktigt att män från tidigt tonår till efter reproduktiv 

ålder utför självundersökning av testiklarna. Vårdpersonal ska uppmuntra aktiv till denna 

undersökning (Brown, 2004; Kleier, 2004). 

 

Patientens livsvärld är ett begrepp som är hämtat från fenomenologiska traditioner som 

innefattar vår omedelbara vardagliga värld (Bidstrup Jörgensen & Östergard Steenfeldt, 

2012). Genom patientens egen berättelse möter vårdarna patienternas värld. Det är därför 

viktigt att som vårdare utveckla en förståelse för berättelsens betydelse, 

patientperspektivet, i det vårdande sammanhanget (Ekebergh, 2012). 

 

1.4 Teoretisk referensram  

Imogene King systemteoretiska modell som är inspirerad utifrån psykoanalysen, 

stressteorin och från utvecklingsteorin anses vara användbar som en inspiration för 

sjuksköterskans arbete. Utifrån modellen har ett arbetsredskap i omvårdnadsprocessen 

utvecklats, Goal Oriented Nursing Record, GONR (Fawcett, 2001). Sjuksköterskan ska i 

omvårdnadsprocessen skapa samarbete med patienten och jobba efter tre steg, först 

uppmärksamma och presentera besvär som hälsoproblem, sociala problem, eller psykiska 

besvär. Därefter leta efter åtgärder eller aktiviteter relaterade till de identifierade besvären 

och finna mål. Vidare motivera patienten att nå målen och hur de skall uppnås. I King’s 

teori med måluppfyllelse finns 10 hörnstenar: Interaktion mellan människa och människa 

och mellan människa och omgivning. Uppfattning hos den enskilda människans syn på sin 

verklighet.  Kommunikation med information direkt mellan människor ansikte till ansikte 

eller via telefon och skrift. Transaction är observerbara beteenden av människor i dess 

omgivning. Roll är att hitta sjuksköterskans roll och profession för att minska 
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rollkonflikter mellan andra professioner i vården. Stress att se den omgivning människan 

befinner sig i för att upprätthålla balans för tillväxt utveckling och prestation och få 

kontroll över de i miljön som stör. Tillväxt och utveckling är i ständig förändring med 

kroppens tillväxt, celldelning, behov mot aktivitet. Tid handlar om livets ständiga rörelse, 

att vi alla människor har en individuell erfarenhet som vi jämt bär med oss. Tiden mellan 

olika åtgärder och känslan för patienten som är betydelsefull i relationen patient och 

vårdare. Utrymme handlar om sitt fysiska område, sitt territorium. Människans integritet 

som skiljer sig mellan olika kulturer och sjukvården med dess åtgärder kommer ofta 

väldigt nära och skall beaktas (King, 1981). 

 

Om sjuksköterskan använder sig av denna process skapas förutsättning för en säker och 

god vård och om möjligt ska patienten delta i de olika faserna. Kings modell skapar insikt 

och förståelse för olika mänskliga beteenden med grunden i att varje individ är unik med 

egna erfarenheter och att detta kan förklara hur människor kan uppleva samma sak på 

olika sätt och handla därefter. Som vårdare är det viktigt att se patientens upplevelse och 

tankar utan påverkan från sina egna. Patienten skall i vårdmötet alltid stå i centrum.  

Upplevelse av hälsa och en fungerande social situation är en anpassning utifrån de 

stressrelaterad situationer som patienten utsätts för, och då omgivningen och 

omständigheter kring människan förändras kommer också människan att göra det (King, 

1981).   

 

Kunskap i hur influenserna från de sociala systemen påverkar individen är viktig för 

sjuksköterskan. Människan interagerar konstant med andra människor och dess 

omgivning. Människan som vid sjukhusvistelse är i en specifik situation med specifik 

anledning där interaktionen kan förklaras, beskrivas och förutses ur teorin (King, 1981). 

 

1.5 Begreppsdefinition 

Existentiella frågor är livsfrågor som varje människa måste hantera, exempelvis döden 

och livets mening (Strang, 2007). Existentiella funderingar är människans livsvillkor: att 

alla som lever en dag skall dö, vilken mening vi har i våra liv, vilken mening – om någon- 

som finns med de som händer oss. Existentiella frågor kan också handla om känslor av 

ensamhet, gemenskap, trygghet, tillit, sorg, skuld och förlåtelse. (Cancercentrum syd, 

u.å.). Att drabbas av en cancerdiagnos är ett trauma enligt psykologin (Ringborg red. et al, 

2008). Enligt Gurevich et al. (2004) upplever många män att det är svårt att prata om 
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känslor. Sandén (2000a) beskriver att ett progressivt sjukdomstillstånd leder för många 

män till en nedstämdhet. En cancersjukdom hotar den traditionella starka manliga 

identiteten vilken kan leda till att män inte talar om sina hälsoproblem och känslor av 

rädsla för att ses som svaga. 

 

En blogg är en öppen och personlig dagbok eller logg på webben (Nationalencyklopedin). 

Via bloggar kan uppfattningar och åsikter framföras utan att behöva passera etablerade 

tidningar och medier, många bloggar fungerar som personliga dagböcker (Wåge, Stattin & 

Nygren, 2005). Sidor på Internet inklusive cancerbloggar har den senaste tiden vuxit fram 

som populära hälsokommunikationsmedia bland patienter, deras partner och vårdgivare 

(Thielst, 2007). Cancerpatienter använder bloggen som forum för att diskutera sjukdom, 

dela personliga historier eller nätverka med andra patienter.(Narimatsu, 2008). 

 

Imogene Kings interaktions/systemodell valdes som teoretisk referensram till denna studie 

då den lämpligt beskriver hur en sjuksköterska bör möta patienten, som alltid står i 

centrum. Detta förhållningssätt stämmer väl överens med författarens yrke som 

kontaktsjuksköteska för män med testikelcancer. 

 

1.6 Problemformulering 

Att få ett cancerbesked väcker ofta starka känslor hos patienten. Behovet av känslomässigt 

stöd kan vara stort under hela sjukdomsprocessen. Vissa patienter kan ha svårigheter att 

prata om ämnen som känns tunga existentiellt. Det är sjuksköterskans roll att kunna 

identifiera vilka patienter som behöver känslomässigt stöd. En ökad förståelse för 

patienters upplevelser kan förbättra beredskapen att kunna erbjuda en god individuell 

omvårdnad. En blogg kan vara ett sätt för personer med cancer att kunna skriva om tunga 

emotionella områden som det kan vara svårt att samtala om. Genom att utforska vad män 

skriver om i bloggar om testikelcancer kan sjuksköterskan i sin roll som 

kontaktsjuksköterska få en djupare kunskap om viktiga områden att samtala kring samt en 

förståelse för patientens livsvärld och individens perspektiv.  
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1.7 Syfte 

Syftet med studien var att granska bloggar angående hur män med testikelcancer beskriver 

sina upplevelser av vården, vilka existentiella funderingar uttrycker de i bloggarna samt 

vilken inverkan sjukdomen har på deras sexualitet.  

 

1.8 Frågeställningar 

1. Hur beskriver de cancersjuka männen sina upplevelser av vården? 

2. Vilka existentiella funderingar uttrycks i bloggarna? 

3. Vilken inverkan har testikelcancer på männens sexualitet? 

 

2 METOD  

2.1 Design 

Studiens ansats är en kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv design ur ett 

livsvärdsperspektiv (Polit & Tatano Beck, 2016). 

2.2 Urval 

Data har samlats in genom att studera bloggar skrivna av män med testikelcancer. Urvalet 

i de framtagna bloggarna har skett enligt bekvämlighetsurval i enlighet med Polit and 

Tatano Beck (2016).  Sökorden som har används i kombination var testikelcancer, blogg, 

testiscancer och blog. 

Vid sökning i nedan beskrivna sökmotor har antalet träffar per sökning varit stort. Därför 

upprättades inklusions- och exklusionskriterier för att kunna bedöma och avgöra vilka 

bloggar som skulle inkluderas i studien.  

 

Inklusionskriterier var att bloggarna var skrivna på det svenska eller engelska språket. 

Skrivna av män som hade en pågående eller avslutad behandling för testikelcancer samt 

med senaste blogginlägg inte äldre än fem år. Med hjälp av dessa kriterier kunde bloggar 

sållas bort som inte svarade mot de ställda frågeställningarna. Bloggens innehåll skulle i 

någon form beröra samtliga frågeställningar för att inkluderas.  

 

Exklusionskriterier har varit bloggar av anhörigas upplevelser och sjukvårdspersonalens 

upplevelser, samtida sjukdomar och eventuell missbruksproblematik vilket kan medföra 

bias, svårigheter att särskilja vad som ligger till grund för de uttryckta upplevelserna.  
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2.3 Datainsamling och tillvägagångssätt 

Sökningar för att finna relevanta bloggar genomfördes på sökmotorn Google 160601–

160610.  Bloggforum har även använts, i dessa fall har en funnen blogg legat under ett 

sådant forum och sökning har skett internt på den sidan.  I vissa bloggar har andra 

liknande bloggar varit länkade till varandra och i vissa fall har dessa kunnat användas.  

Sökningen via Google resulterade i ett stort antal träffar, som mest 50,000. Eftersom 

sökmotorn Google inte kan minska sökningarna med hjälp av booleanska söktermer likt 

de vetenskapliga sökmotorerna. I sökverktyg har samtliga språk och fritt datumintervall 

valts. 

 

Vid sökning i kombination med de givna nyckelorden har de 100 första träffarna vid varje 

sökning initialt lästs igenom för att klarlägga om det verkligen är en blogg. Vid nästa steg 

i processen har bloggen noggrant lästs igenom för att se om bloggen berör samtliga ställda 

frågeställningar och inklusions- och exklusionskriterier uppfyllts. När bloggen godkändes 

enligt denna process inkluderades den i studien.  

11 bloggar inkluderades i studien och datainsamlingsmetoden hade ett bortfall på 15 

bloggar som ej uppfyllde kraven på inklusionskraven. Majoriteten av de bloggar som 

exkluderades svarade ej på samtliga frågeställningar.  

 

2.4 Forskningsetiska överväganden  

Bloggarna som denna studie bygger på är redan offentliga och därför är inte författarna 

anonyma. Deras beskrivna upplevelser återges ärligt och citat från texten används för att 

styrka männens upplevelser (Polit & Tatano Beck, 2016). 

Den latenta informationen har analyserats med största försiktighet och objektivitet. Denna 

studie följer de etiska riktlinjerna (Codex, 2011). Författaren har på så objektivt sätt som 

möjligt analyserat de inkluderade bloggarna. Kondenseringen av de meningsbärande 

enheterna har diskuterats med ytterligare en läsare för att säkerställa att dess budskap inte 

förvrängts eller misstolkats. Då de lästa bloggarna endast varit i text för författaren har 

inte tolkning av blickar, gester, skratt, kroppspositioner influerat den underliggande 

meningen, vilket kan vara en styrka då objektiviteten stärkts. Författaren är medveten om 

att förståelsen av innebörden och därmed analysen av bloggar skrivna på ett annat språk 

än svenska, exempelvis på engelska, kan påverkas av författarens bristande 

språkkunskaper (Polit & Tatano Beck, 2016).  
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Bloggarna är öppet tillgängliga och etiskt tillstånd har ej ansökts då detta är ett utgivet 

material på nätet. 

 

 

2.5 Dataanalys  

Bloggarnas text har behandlas som transkriberade intervjuer. Analysen har skett utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Olsson & Sörensen, 2011; Henricson, 

2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Innehållsanalys används för att 

vetenskapligt kunna analysera och bearbeta kommunikationsinnehåll så som intervjuer. 

Manifest innehållsanalys beskriver det uppenbara komponenterna och i latent 

innehållsanalys gör forskaren en tolkning av det bakomliggande (Graneheim & Lundman, 

2004). Författaren bekantade sig med de valda bloggarnas material genom att läsa igenom 

texten förutsättningslöst.  

Alla bloggutskrifter lästes fler gånger för att skapa en känsla för helheten enligt 

analysprocess beskriven av Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Vid latent 

innehållsanalys har de inkluderade bloggarna lästs systematiskt och vid upprepad läsning 

har meningsbärande enheter lyfts utifrån de tre frågeställningarna. Den meningsbärande 

enheten har kondenserats ned och i ett tredje steg placerats i en kod. Därefter klipptes de 

enskilda meningsbärande enheterna med kondensering och kod ned och parades i olika 

högar vilket skapade subkategorier och kategorier, per varje frågeställning. Detta 

presenteras i bilaga 1. Att bearbeta text under förfarande i latent innehållsanalys ökar 

resultatets reliabilitet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Därefter har de olika huvudfrågorna vidare analyserats utefter de koder som framkommit, 

sammanställts i kategorier och subkategorier. Resultatet presenteras utefter de tre 

huvudfrågorna och rubriker har skapats efter de kategorier och subkategorier som 

framkommit. 

Sammanlagt användes 125 inlägg som kan ses i bilaga 1 samt antalet per blogg redovisas 

nedan i tabell 1. 
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Existentiella funderingar  Männens tankar kring sin 

sexualitet 

Inverkan på 

vårdrelationen 
Upplevelser av 

besked och 

information från 

vården 

Att dela sin 

cancersjukdom 

med andra 

Hantering av att 

ha cancer 
Möjlig-

het att bli 

pappa 

Att vara man 

med en 

testikel 

Känna sig 

prioriterad 

Observationer 

och 

bemötande 

Känna sig 

otrygg 

Given 

information 

Emotionella 

reflektioner 

Cancergemenskapen 

Få stödet 

Bära och möta 

andra 

Den rena 

känslan 

Att inte kunna ta 

livet för givet 

Försök/inställning 

att ha hopp, livstro 

och glädje 

Att möta kampen 

Upplevelse av vården 

Tabell 1 – Information om bloggarna 

 

 

3 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras i följande huvudrubriker: Upplevelse av vården, 

existentiella funderingar och männens tankar kring sin sexualitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Frågeställning – svart ruta, Kategori – röd ruta, Subkategori – blå ruta 

Blogg Årtal Land Antal använda 

meningsbärande 

enheter 

Blogg 1 2013-2016 Sverige 26 

Blogg 2 2015 England 18 

Blogg 3 2010-2011 England 7 

Blogg 4 2012-2013 England 13 

Blogg 5 2009-2011 Sverige 3 

Blogg 6 2005-2014 England 13 

Blogg 7 2011-2012 USA 12 

Blogg 8 2009-2014 USA 5 

Blogg 9 2012 USA 7 

Blogg 10 2012 USA 10 

Blogg 11 2010-2015 USA 7 
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3.1 Upplevelse av vården 

Hur männen i de föreliggande bloggarna beskriver i sina upplevelser av vården kommer 

att beskrivas i följande kategorier och subkategorier: 

Inverkan på vårdrelationen, subkategorier: Känna sig prioriterad, Känna sig otrygg, 

Observationer och bemötande. 

Upplevelser i besked och information från vården, subkategorier: Given information samt 

Emotionella reflektioner.  

 

3.1.1 Inverkan på vårdrelationen 

Att utsatta tider i processen hålls och att bloggarna känner sig sedd och prioriterad och att 

en tillit finns och respekteras är viktiga i vårdrelationen. Utlovade samtal som uteblir är 

något som förstör tilliten till vården enligt bloggarna. 

 

3.1.1.1 Känna sig prioriterad 

”Vad jag tycker varit skönt är att så fort jag fått diagnosen så hade samtidigt en 

operationstid”1 

Att från sjukvården kunna få en kallelse till nästa planerade steg i processen samt känna 

att de får extratid med vårdpersonal för att få förklaring och guidning i processen under 

utredning eller fram till behandling var viktigt för bloggarna. Att ha möjligheten att kunna 

påverka läkaren att få ta ett blodprov utifrån sitt eget önskemål uttrycks positivt. Men då 

den lovade återkopplingen från vårdgivaren uteblir skapas en frustrerande känsla så som 

känslan att får sitta och vänta långa stunder på ett bokat läkarbesök eller behandling, då 

detta upprepas trots löften om att det inte skall ske igen uttrycks känsla av att vara 

oprioriterad och osedd.  

 

3.1.1.2 Känna sig otrygg 

” I just hope they give me the right chemicals and don’t kill me at this point”9 

De kan känna det skrämmande då de upplevde att vårdpersonalen var distraherad eller då 

sjuksköterskan uppgav att de var första gången de gav denna form av cytostatika. När 

sjukvårdpersonalen frågar samma frågor om och om igen eller när personalen frågar dem 

om prover är tagna upplevs osäkerhet. De upplever frustration och irritation när en 

behandlingsstart blir fördröjd på grund av kommunikationsmissar, ombokade läkarbesök, 



12 
 

bortglömda eller borttappade provsvar. Då fungerande läkemedel byts ut utan möjlig 

förklaring eller då val av kommande behandling lämnas till bloggarens beslut känns 

otrygghet. Att bloggaren själv känner ansvar för att prover som legat utanför 

normalgränser omkontrolleras. Att uppföljning var oklar för dem och inte fanns bokat och 

att lovade telefonsamtal uteblev bidrog till en känsla av otrygghet. När 

standardbehandlingen inte räcker till och efter flera återfall upplevs läkarna vilsna i vad 

som kan/skall göras nu, då blir det svårare att känna tillit till behandlingen och personalen. 

 

3.1.1.3 Observationer och bemötande 

Bloggarna beskriver att de tittar och tolkar personalens kroppsspråk för att finna svar, vad 

ser dom, vad kommer de att berätta? 

Det beskrivs i bloggarna hur männen samt deras anhöriga blir tilltalade av vårdpersonalen, 

de önskar att få mer empati från vårdpersonalen då de har en livshotande sjukdom och 

reagerar med negativ känsla på upplevd arrogans. En bloggare beskriver hur han fick en 

känsla av att läkarna undvek honom då han upplevde att han klagade för mycket.  

 

3.1.2 Upplevelser i besked och information från vården 

I vården kring cancer behandling sker ett ständigt informationsflöde avseende 

röntgensvar, blodprovsvärden, allmäntillstånd etc. som har betydelse för patienten och 

behandlingen. Bloggarnas upplevelser kring detta informationsutbyte varierar. 

 

3.1.2.1 Given information 

”Min feedback till läkaren var att ge mig resultatet direkt.  

Typ i samma mening hon säger hej”1 

Bloggarna beskriver hur de önskar direkta besked vid telefonsamtal eller vid besök på 

vårdinrättningar, de önskar få svaret på en gång för att senare vara öppen för andra frågor 

och information. Att information som ges är saklig och lättförståelig är viktigt och att 

information avseende operation och behandling kan förklaras på ett förenklat sätt som att 

sjukdomen inte är så allvarlig. Annars kan informationen bli för svår och invecklad så att 

ett positivt besked upplevs negativt och att skriftlig information kan vara obegriplig. Ett 

par bloggare beskriver positiva och negativa sätt om hur ett besked om misstanke på 

eventuellt fynd av sjukdom kan framföras till patienten. En bloggare saknar information 

om kosthållning vid cancersjukdom.  

3.1.2.2 Emotionella reflektioner 
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Bloggarna beskriver kommande information från vården som pulsökande och 

skrämmande, vet inte vad som skall sägas och uttrycker oro för vad proverna skall visa. 

Alla har de mött bra och dåliga besked. Att bära en känsla av att de är något som är fel i 

kroppen och få det bekräftat. Onkologläkaren har uppgiften att bekämpa cancern men 

upplevs sakna empati och de utrycker att läkarna behöver skolas från sjuksköterskan i 

detta. De tycker att läkarna saknar helhetssynen på patienten som en individ med en 

allvarlig livshotande sjukdom. 

 

3.2 Existentiella funderingar 

Hur männen i bloggarna utrycker sina existentiella funderingar kommer att presenteras i 

följande kategorier och subkategorier:  

Att dela sin cancersjukdom med andra, subkategorier: Att dela sin cancersjukdom, 

Cancergemenskapen, Få stödet samt Bära och möta andras oro. 

Hantering av att ha cancer, subkategorier: Den rena känslan, Att inte ta livet för givet, 

Försök/inställning att ha hopp, livstro och glädje samt Att möta kampen.  

 

3.2.1 Att dela sin cancersjukdom med andra 

Sjukdomen inverkar på hela deras liv, i att vara själv, mot sin partner, familj och vänner. 

Att dela sin cancersjukdom kan vara att få en tillhörighet till andra med samma sjukdom, 

på gott och ont. 

 

3.2.1.1 Cancergemenskapen 

”Än en gång en broder som fallit… (som vi alla är som har/haft cancer är)”1 

Bloggarna beskriver smärta och en känsla av att bli illa berörd av andra som får cancer, 

eller att bli illa berörd när andra med cancer inte överlever. En bloggare uttrycker att han 

inte kunde fortsätta se ett tv program som handlade om unga med cancer. 

 

3.2.1.2 Få stödet 

” …with my wonderful girlfriend. She has been the major support throughout the entire 

experience. Without her I would be a mess.”3 

Det ger en känsla av tacksamhet att stödet finns men också en känsla av hat mot att vara 

försvagad av sjukdomen. En annan bloggare uttrycker sig vara oälskad och rädd för att 

han inte skall finna någon att ha vid sin sida. 
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3.2.1.3 Bära och möta andras oro  

”- You have cancer” – Hearing these words was difficult, but telling the people  

I love that I have cancer is even harder”10 

En bloggare beskriver att i början ville han inte berätta för andra om sin sjukdom, men 

med tiden så blev han tvungen. En annan skriver med emfas att nu är det officiellt att han 

har testikelcancer och en känsla av att behöva dela det med nära och kära. Cancer är ett 

laddat ord och de kunde möta nära som blev ganska ställda inför hur de skulle reagera. I 

vissa sjukhussituationer kan de vilja vara ensamma, en bloggare uttrycker att han inte får 

krascha, de är för känslosamt så han skickar hem sin fru. En annan tanke var att skydda 

vänner som hade egna erfarenheter i rädsla av att såra dem. Att gå in i en skämtsam och 

ironisk situation vid mötet med anhöriga för att lätta uppstämmingen. 

 

3.2.2 Hantering av att ha cancer   

Bloggarna beskriver på olika sätt den rena känslan inför cancersjukdomen, försöken att 

bibehålla livstro och hopp, att inte ta livet för givet, kampen för livet. 

 

3.2.2.1 Den rena känslan 

“Everything I am doing is to survive and it’s not living .  

To say I have high anxiety is an understatement.  

I’m exhausted from this and just need to slow down, but I can’t”.10 

En bloggare beskriver att få en tumör är inte kul och har en önskan att allt skall ta slut, vill 

bara bli av med cancern. Han vill inte oroa sig nu, för han orkar inte med den smärtan 

oron ger. Bloggarna beskriver känslorna som flödar i kroppen; någon form av ångest 

härjar runt. Fler män känner att gråten kan ligga i halsen och det är bara bita ihop, det 

hjälper inte att krascha. De kan låta gråten komma fram då de är ensam. Alla de känslor 

som finns uttrycker en man som att han känner sig handlingsförlamad, avtrubbad, har inte 

kontroll på sin situation, är arg, frustrerad och förvirrad och isolerad från sig själv. 

Glädjen finns inte riktigt och att det tunga kan ligga som en känsla av depression. Man vet 

inte hur man ska finna kraften att ta sig ur det. En bloggare beskriver frågor om varför 

detta händer, vad har han gjort för att förtjäna detta? De måste bära rädslan för om cancern 

skall komma tillbaka, men det är något som bara framtiden kan utvisa. Det finns en 

längtan efter lugn och att kunna sluta oroa sig.  
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Att bli drabbad av cancer kan kännas som ett lätt sätt att kunna få sympati. En bloggare 

uttrycker att han inte skulle önska någon att genomlida denna oro och stress, denna 

ondskefulla upplevelse. 

 

3.2.2.2 Att inte kunna ta livet förgivet 

“C” word, you get this “icky” feeling that something is growing inside of you that  

wants to kill you”11 

En bloggare skriver om att höra ordet cancer, trots stora möjligheter till bot, skapar tankar 

på döden. En bloggare beskriver att han är lycklig och kan leva ett gott liv, men kan ändå 

inte lyfta sina händer i en fast övertygelse att han kommer överleva och känna seger. För 

dagligen blir han påmind om risken för ny cancersjukdom. En man beskriver att hans 

personlighet inte har förändras, men sjukdomen har gett en ökad uppmärksamhet på 

smärta, ömhet eller knölar. Männen vill inte tänka på olika scenarion om döden skulle 

inträffa, men det finns i deras medvetanden. Ibland kommer drömmar om den egna döden 

och begravning, om att cancern kommer tillbaka och att det går fort. Sjukdomen har gjort 

att de tänker mer på sin ”att göra lista” och vad de vill hinna göra och lyckas med i sina 

liv. Sedan sjukdomen kom finns en stark längtan efter att bli av med den, frisläppt och 

friskförklarad. Sjukdomen följer dem som ett moln och livet är förändrat för alltid, livet 

kan inte tas förgivet. En bloggare med flera återfall skriver om att få besked om cancer är 

dåligt, men att få höra att den är tillbaka för tredje gången är ändå värre. 

 

3.2.2.3 Försök/inställning att ha hopp, livstro och glädje 

”There´s light…and it´s not a train coming… I hope!!”6 

En bloggare uttrycker att det finns alltid en liten bit av honom som tänker ”tänk om”, men 

att han vill vända detta till något positivt, behålla det positiva just nu och inte oroa sig till 

döds. En man uttrycker det som vad är det för mening att gå och oroa sig för det okända, 

det finns ingen mening att gå med ett paraply när det inte regnar. En patient kan erkänna 

att han kan vara orolig, men väljer att vara positiv och våga vilja leva och se framåt.  

Förhoppningsvis kommer han snart att klassas som en canceröverlevare och inte en 

cancerpatient. Cancern tvingar dem att öppna ögon för att inte låta livet passera, att ta vara 

på det som är och att inse att de kommer gå ur sjukdom en som starkare individ. 
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3.2.2.4 Att möta kampen 

”This was cancer. Get rid of the little bastard that’s trying to kill me. No longer did I fear 

losing my testicle over the cancer. This was cancer and I needed to get rid of it. I want to 

live. I love my life. I love my friends and my family. I love the people I work with. I want to 

do more. CHOP IT THE FUCK OFF.”8 

En man uttrycker att han har rustat sig och är redo, han är i ett konstant överlevnadsläge. 

Han kommer möta cytostatika, illamående, håravfall och beskriver hur tufft det kommer 

bli att möta riktig cancer. Det var som att ha en fiende i kroppen som han ville ha ut innan 

den gör mer skada. En bloggare beskriver känslan av att känna sig som en soldat i ett krig 

där han gör sig redo för den sista striden och skall bli den enda som överlever. 

 

3.3 Männens tankar kring deras sexualitet 

Hur männen i bloggarna utrycker sina tankar kring sin sexualitet kommer att presenteras i 

följande kategorier; Att vara man med en testikel samt Möjlighet att bli pappa.  

 

3.3.1 Att vara man med en testikel 

” I think the operation to remove my testicle was one of the fucking hardest things to come to 

terms with about the whole thing actually. – You have to do what?! Masculinity. Kids. Being 

normal. Embarrassment. Down to my last one! Fuck!”8 

En bloggare skriver med utropstecken att han har bara en testikel, en annan man beskriver 

att den nya kompisen, silikonkulan, inte skapar så mycket tankar och att han inte ångrar 

sitt beslut att han skaffade den. Ett humoristiskt perspektiv som beskrivs i en blogg är att 

testikeln inte är den mest attraktiva delen av kroppen och fördelen att nu ha en mindre grej 

att göra illa och stöta i samt att den egna undersökningen av testiklarna går på halva tiden. 

 

3.3.2 Möjlighet att bli pappa. 

” Sperm donation on Monday was an interesting experience. Sitting in a room with several 

men, knowing that they were all about to go for a wank, made my wife a little 

uncomfortable.”4 

Viljan av att skaffa barn kunde påverka behandlingsvalet, att drabbas av testikelcancer när 

man är mitt i starten av att bilda familj kändes som dålig tajming. Att frysa in spermier 

före behandlingsstarten var en underlig situation men kändes viktigt inför framtiden 

eftersom det finns en 20 % risk att bli infertil. Det upplevdes som skönt att det fanns en 
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möjlighet att få barn trots sjukdom och given behandling. En bloggare uttrycker 

korthugget att fertiliteten inte var ett problem. 

  

4 DISKUSSION 

I studien framkom att männen till följd av sin testikelcancer upplevde sociala, fysiska och 

psykiska påfrestningar. De upplevde att informationen ifrån vårdgivaren är viktig för att 

känna sig respekterad, trygg och sedd. Många bloggare skriver om brister i bemötande och 

oförmåga att hålla utlovade tider och vad resultatet av detta blev i relationen mellan 

patient och vårdgivare. Existentiella funderingar inträffar när en diagnos med 

testikelcancer ställs, tankar kring livets skörhet och att inte ta livet för givet. Bloggarna 

beskriver frustrationen och maktlöshet inför sjukdomen, hur sjukdomen inverkar på hela 

deras liv och hur viktigt det sociala stödet är.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1  Upplevelse av vården 

Männen beskriver olika situationer i vården som är påverkat av vårdaren. Upplevelser av 

att bli sedda och respekterade då de får extra tid, bra förklaringar men även upplevelser av 

otrygghet då vårdaren glömmer att kontakta dem som lovat, är disträ eller informerar om 

att det är första gången de utför en uppgift så som att administrera första behandlingen 

cytostatika. De kunde även känna en ansvarstyngd i valmöjligheten som gavs dem till 

vilken behandling som ska ges då det fanns möjligheter till eget val. Att som patient få 

valmöjligheten att få välja aktiv behandling eller aktiv monitorering kan skapa förvirring. 

En del patienter uppskattar möjligheten att få påverka medan andra patienter önskar att 

sjukvården styr behandlingen. King (1981) beskriver att det är vårdpersonalens arbete att 

aktivt uppmärksamma patientens reaktioner och tankar utan att låta sina egna inverka. Det 

är patienten som skall stå i centrum. Ekebergh (2012) framhäver också att vårdaren skall 

utveckla en förståelse för patientens berättelse för att se patientperspektivet. Vårdaren 

skall bemöta patienten individuellt och med en förståelse att två människor i samma 

situation kan uppleva och reagera olika. Vårdaren behöver kunskap och förståelse för alla 

människor är unika med egna erfarenheter (King 1981) och med ett respektfullt 

förhållningssätt till alla så kan sjuksköterskan ge individanpassad vård för att främja hälsa 

(Svensk Sjuksköterske-förening, 2014). 
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Männen i bloggarna beskriver att vårdpersonalens icke verbala kommunikation påverkar 

dem på så sätt att de försöker läsa personalens gester och ansiktsuttryck för att få ut 

information. En professionell sjuksköterska måste inse att även den tysta 

kommunikationen är viktig. Imogene King (1981) vill att sjuksköterskan skall vara 

observant på kommunikationen som fenomen och att kommunikation är ett viktigt redskap 

i vårdandets professionalism. Det är via kommunikationen som mänskliga relationer 

utvecklas och bibehålls. Informationen skall anpassas till patientens behov, mål och 

förväntningar i den tillvaron de befinner sig i. Att som patient befinnas sig i en 

sjukhusmiljö skall enligt King ses som en stressfaktor då de befinner sig där på grund av 

en speciell omständighet för ett speciellt mål och med kunskap om vårdare-

patientinteraktion så kan situationer förutses.    

 

Att männen får information om steg i sin process lämnad till dem ger tillit till vården. Att 

få en färdig tid till operation vid information om att denna behöver ske. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) uppfyller inte alltid vården hälso- och sjukvårdslagens krav när det 

gäller att informera och ge möjlighet att diskutera behandlingsalternativ med patienten. 

Patientdelaktighet i att planera och genomföra vård och behandling förbättrar vårdens 

resultat. Det finns en koppling mellan patientens delaktighet och följsamhet till 

behandling och vård (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Männens upplevelser kring information som ges och väntan på svar efter undersökning 

och provtagning upptar i bloggaren mycket tid och oro. Vad skall beskedet innebära, är 

jag frisk eller sjuk. Vilken behandling kommer jag att behöva? De uttrycker en önskar om 

att svar skall lämnas direkt och inte förhalas. I en studie gjord på en population kvinnor 

med bröstcancer beskrivs ångestproblematik i väntan på provsvar samt vikten av snabba 

resultat till patienten för att förbättra patientens livskvalité (Pineault, 2007).   

 

Här kan sjukvården med god organisation och struktur planera patientvården bättre och 

tydligare så patienten inte skall behöva lämna ett besök och känna sig vilsen utan kunskap 

om hur nästa steg kommer se ut och när. Brister i vårdens kontinuitet har påvisats och 

resulterade i en Nationell Cancerstrategi 2009 (SOU, 2009). Utifrån denna arbetade 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram en beskrivning om hur 

kontaktsjuksköterskans roll och funktion ska utvecklas. Detta med syfte att i enlighet med 
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lagar och förordningar förbättra patientens delaktighet och kontinuiteten med vården 

(SKL, 2012). 

 

 

4.1.2 Existentiella funderingar 

Männen beskriver i sina bloggar cancersjukdomen och hotet om att livet skall ta slut. Men 

också att kroppen skall bli utsatt för behandling som är tung och smärtsam och hur de tar 

sig mod att dela med sina partners, närstående och vänner. Det är viktigt att 

sjuksköterskan skaffar sig kunskap om sin patients bakgrund och sociala situation (King 

1981). Bloggarna beskriver att det är viktigt med stödet från sina anhöriga och sin partner 

att de är med och håller dem uppe medan en bloggare är ensamstående utrycker känsla av 

att vara oälskad och en tyngd i ”vem vill ha mig nu när jag är defekt”.  Enligt Carpentier 

& Fortenberry (2010) har patienter som är singel särskilda svårigheter i hur sjukdomen 

skall påverka framtida relationer. Rossen (2012) beskriver att män som är singlar då de 

drabbas av sjukdom är en extra sårbar grupp. Men det är även en utmaning för alla par då 

en drabbas av en cancersjukdom och det finns en ökad risk för skilsmässa. King (1981) 

förklarar att människan är en enskild individ som påverkas av de interaktioner och den 

kultur de lever i och helheten behöver ses för att känsla av hälsa skall uppnås. Hälsa är en 

process av utveckling som inte alltid är en enkel utan konflikter.  

 

Att specialistsjuksköterskan har goda kunskaper i vad den behandling som skall ges ger 

för symtom och biverkningar är viktigt för att kunna stötta och guida patienten genom 

deras kamp. Sjuksköterskan kunna stötta patienten i den oron bloggarna uttrycker för de 

okända, rädslan för att sjukdomen skall ta deras liv och hoppet som pendlar. Cullberg 

(2006) har skrivit om kristeori och begreppet det vikarierande hoppet. Det är en viktig del 

i den professionellas förhållningssätt mot patienten. Det handlar kort om att den 

professionella vårdaren inte kastas in i patientens känslor av maktlöshet och ångest, på så 

sätt blir den professionella vårdaren ett stöd och resurs för stabilitet för patienten. 

 

4.1.3 Männens tankar kring sin sexualitet 

Det är standardprocedur att erbjuda patienter att frysa in spermier som står inför start av 

behandling för testikelcancer att frysa in spermier (SWENOTECA, 2015). Mycket av 

blogginläggen handlade om att frysa in spermier och rädslan av att inte kunna få barn i 
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framtiden. Sjukdomen drabbar män som ofta står mitt i livet och ska starta familj (Sanden 

et al, 2000b).  

Carpentier & Fortenberry (2010) studie visar att närvaron av eller frånvaro av en partner 

vid diagnostidpunkten är mycket viktigt för anpassningen till sjukdomen och sexualiteten. 

Patientens partner spelar en viktig roll i att hjälpa sin partner till anpassningen till 

cancerupplevelsen samt bidra med mycket stöd. Enligt Carpentier & Fortenberry (2010)  

finns det en del litteratur som ger en indikation att cancer kan utgöra en initial eller 

pågående ansträngning på relationen. 

Männen uttrycker gärna sig humoristisk i kring sitt kön och möjligheten att bli pappa i 

framtiden.  I bloggarna framkommer inte något om deras förmåga och känsla avseende att 

utföra samlag. 

 

Många män skriver om vikten av att frysa in spermier för framtida familjebildning. Inga 

kommentarer i bloggarna kring den sexuella akten, samlivet eller känslor inför detta 

nämns.  

 

 

4.2 Metoddiskussion 

Syftet med metoddiskussion är att kritiskt granska studiens arbetsprocess och att belysa 

studiens svagheter och eventuella problem med studien (Axelsson, 2008). 

Studien utgår från en induktiv ansats, alltså från ingen tidigare bestämd hypotes. 

Motsatsen är en deduktiv ansats. Då studien är öppen finns möjligheten att författarens 

förförståelse samt egna åsikter och erfarenheter kan färga resultatet (Lundman & Hällberg 

Graneheim, 2012). 

 

Alla bloggar som används i studien är öppna för alla att läsa dem, detta kan ha påverkat 

vad männen valt att skriva om. Alla männen har presenterat sig med sina namn vilket 

innebär att de kan bli kontaktade och igenkända av andra. Om bloggar som varit låsta 

använts till studien med en för männen ökad anonymitet hade utfallet av resultatet kunnat 

bli ett annat (Hookway, 2008). 

 

Urvalsprocessen med sökning via sökmotorn Google är ett ämne för diskussion. Det är 

svårt att renodla träffbilden och stora träffar inträffade. Vid sökning i vetenskapliga 
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databaser finns möjligheten att via sökord och de Bolivianska söktermerna renodla och 

minska antalet sökträffar. Sökordet Blogg är ett ord som förekommer på många fler sidor 

än bara bloggar. Män med testikelcancer är en liten grupp och därför är antalet bloggar 

även litet. Urvalet kan ha påverkat resultatet då det skedde ett slumpmässigt urval samt det 

inte framkommer vilka bloggar som exkluderades. 

 

Vid textanalys av bloggar finns inte möjligheten att registrera tonfall, ansiktsuttryck, 

tystnad, skratt, gråt och gester. Något fysiskt samspel mellan författaren och männen har 

inte heller varit möjligt eller möjligheten att ställa nya frågor som kan bidra till att en 

fråga utvecklas som en intervju. Men under en intervju kan även det finnas risk att 

samspelet kan påverka den som intervjuas (Polit & Beck, 2004) 

 

Under analysfasen återkom blogginlägg gällande männens upplevelser avseende 

vårdpersonal och existentiella funderingar och då inget nytt tillkom hade mättnad 

uppnåtts. Avseende männens beskrivning av sjukdomens inverkan på sexualitet har inte 

mättnad uppnåtts och författaren skulle önska mer blogginlägg för analys. Kodning och 

kategorier har diskuterats mellan författare och en kollega med akademisk erfarenhet för 

att nå överstämmelse, vilket både stärker studiens tillförlitlighet och giltighet (Polit & 

Tatano Beck, 2016). Författaren har gått tillbaka till originaltexten i bloggarna för att inte 

tappa innehållets betydelse under analysen. Kodning och kondensering har redovisats i 

tabell och vilket stärker studiens giltighet samt att citat är använda från de flesta bloggar i 

resultatet för att belysa subkategorierna (Graneheim & Lundman, 2004) Resultatet kan 

sägas ha överförbarhet, då behandlingsprogrammen är liknande, binationellt. 

(SWENOTECA 2015) samt att det inte setts någon skillnad mellan bloggarnas 

nationaliteter. 

 

Subkategorin ”Den rena känslan” skapades på grund av svårigheter att analysera den 

meningsbärande enheten mot någon annan kategori. Det är yttringar av känslor med 

ursprung i sjukdomen. För att inte tolka dess ursprung har den fått stå själv i en egen 

subkategori.  

 

En möjlig svaghet är att studiens författare hade begränsad erfarenhet av att arbeta med 

kvalitativa innehållsanalyser. Författaren hade en förförståelse för patienter med 

testikelcancer då han arbetar som kontaktsjuksköterska för nämnda grupp av patienter. 
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Detta kan verka i både negativ och positiv riktigt. Forskarens tolkning av data är influerat 

av dennes personliga erfarenhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Männen i de förkomna bloggarna har inte gett uttryck angående besvär avseende 

sexualitet i någon stor grad. Många gånger är det med sarkasm eller humor sådana känslor 

beskrivs. Som författare undrar jag om det i den öppna texten i en blogg, där alla som till 

exempel partners, arbetskamrater och vänner kan se, kan bidra till detta och att en känsla i 

detta skulle vara lättare att nå via en konfidentiell intervju där en sårbar omanlig känsla 

kan framföras anonymt. 

 

Ur studiens resultat kan det ses en indiktation på att det finns ett behov av att öka 

tillgängligheten och kvalitén på sexuell utbildning specifikt inriktat mot 

onkologsjuksköterskor. Framtida utbildningsprogram behöver möjliggöra sjuksköterskans 

kompetens i kommunikation för att diskutera de mer intima aspekterna av sexualitet 

såsom sexuell dysfunktion, protesval and testikulär självundersökning. (Moore, Higgins, 

Sharek 2013) 

 

4.3  Slutsats 

Studien ger genom männens sjukdomsberättelse en ökad förståelse för upplevelsen av att 

få och leva med testikelcancer. Bloggberättelser är ett relativt nytt fenomen och ger 

sjukvårdspersonal en insikt i patientens livsvärld och ger redskap och möjlighet att skapa 

en holistisk vård som är individanpassad. Bloggen kan ge ny kunskap och information och 

bör ses som en resurs för sjukvården. Kommunikation i olika former visade sig vara 

prioriterat för patienterna och viktigt för skapandet av relationen mellan patienten och 

vårdgivaren. Det krävs ytterligare forskning inom området för att kunna dra ytterligare 

slutsatser och för att överföra resultaten till större grupper. 
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6 Bilaga 1 

Tabell 4. Mäns upplevelser av vården vid testikelcancer. 

Fråga 1 Upplevelse av vården 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

Vad jag tycker varit skönt är att så 

fort jag fått diagnosen så hade de 

samtidigt en operationstid.1 

Fick operationstid 

när diagnos gavs. 

Fick operationstid 

när diagnos gavs. 

Känna sig 

prioriterad 

 

Inverkan på 

relationen 

 

I had a follow up with a really nice 

nurse called Danny who I got on 

with far better than the nurse the 

previous week. Danny talked me 

through the next steps and what 

was going to happen over the next 

week before my treatment started.2 

Talked through the 

next steps and 

what was going to 

happen before my 

treatment started 

by a nice nurse. 

Talked through the 

next steps by a 

nice nurse. 

Känna sig 

prioriterad 

 

Inverkan på 

relationen 

 

He concluded that it´s very 

unlikely to be my testosterone 

levels, but i convinced him to test 

my anyway. 3 

I convinced him to 

test my 

testosterone level. 

I convinced him to 

test my 

testosterone level. 

Känna sig 

prioriterad 

 

Inverkan på 

relationen 

 

On the Friday the Royal Marsden 

were up to their usual tricks. 

Despite being assured last week 

that me drugs would be pre-

ordered, I arrived at 9.30 for a 

blood test, had to wait till 11.30 to 

see the consultant and the drugs 

were finally ready for me at 2.30 

pm - all for a 30 min intravenous 

drip.6 

Despite being 

assured preordered 

drugs I had to wait 

several hours for 

my 30 min 

intravenous drip. 

 

Despite being 

assured preordered 

drugs I had to wait 

several hours for 

my 30 min 

intravenous drip. 

 

Känna sig 

prioriterad 

 

Inverkan på 

relationen 

 

Back to RMH on Friday for the 

start of my next cycle. As usual 

they weren’t ready for me and my 

drugs weren’t ordered so I had to 

wait 4 hours just to get on my first 

drip! F****** useless!6 

As usual they 

weren’t ready for 

me and I had to 

wait 4 hours to get 

my first drip. 

 

As usual they 

weren’t ready for 

me and I had to 

wait 4 hours 

Känna sig 

prioriterad 

 

Inverkan på 

relationen 

 

What is frustrating is the fact that 

they don’t have the results 

available for when you see the 

consultant.6 

Frustrating that the 

results are not 

available in time. 

Frustrating that the 

results are not 

available in time. 

Känna sig 

prioriterad 

 

Inverkan på 

relationen 

 

En sak jag reagerade på att 

sjuksköterskan aldrig gjort just 

denna behandling förr. Tydligen en 

ganska enklare variant än andra får. 
1 

Sjuksköterska 

hade aldrig gjort 

denna behandling, 

en enklare variant 

än andra. 

Sjuksköterskan 

hade aldrig gjort 

denna behandling. 

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

... och sen blir det någon form av 

uppföljning som jag inte fått 

kallelse till än. Och den hade jag 

gärna velat ha redan nu…1 

Någon form av 

uppföljning som 

inte var bokad. 

Oklar uppföljning Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

How was it that this crucial reading 

given my previous week´s results 

hadn´t specially been asked for? 

It´s things like this that do leave me 

feeling nervous regarding some 

processes and procedures that are 

in place in hospitals. Who was 

responsible for requesting my 

bloods and why had they not asked 

Responsibility for 

requesting crucial 

readings? 

Responsibility for 

requesting crucial 

readings? 

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 
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for the AFP marker? 2 

A consultant soon came to examine 

me and basically asked all the same 

questions that the first doctor had 

asked. I felt like I was undergoing a 

verbal exam. 2 

I felt I was 

undergoing a 

verbal exam as the 

consultant asked 

the same questions 

as the first doctor. 

The same 

questions were 

asked as by the 

first doctor. 

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

I was assured (twice) that I would 

receive a phone call on the Friday 

to inform med of the outcome of 

my results and the agreed course of 

action. Fast forward to the Saturday 

and as I had predicted, I had yet to 

receive a phone call.2 

As predicted I 

didn´t receive a 

phone call as 

assured twice. 

Not received a 

phone call as 

assured twice. 

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

I hoped that the choice would be 

made for me. The doctor and nurse 

both suggested that surveillance 

would be the best option to take 

and will not put my future health at 

unnecessary risk.4 

Hope that the 

choice of the best 

option for future 

health would be 

made for me. 

Hope that the 

choice of the best 

option for future 

health would be 

made for me. 

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

Frustration!!! The standard 

treatment regime doesn’t seem to 

extend to a second relaps, thus 

there is no standard approach - 

more of ‘seat of your pants’ type of 

approach, not helped by seeing 

three different consultants at the 

Royal Marsden (RHM) each of 

whom appeared to have only just 

picked up my file, did little to 

instill confidence in the decision 

making process!6 

Frustration!!! The 

standard treatment 

regime doesn’t 

seem to extend to 

a second relaps, 

thus there is no 

standard approach 

- more of ‘seat of 

your pants’ type of 

approach, not 

helped by seeing 

three different 

consultants at the 

Royal Marsden 

(RHM) each of 

whom appeared to 

have only just 

picked up my file, 

did little to instill 

confidence in the 

decision making 

process! 

Frustration!!! The 

standard treatment 

regime doesn’t 

seem to extend to 

a second relaps, 

thus there is no 

standard approach 

- more of ‘seat of 

your pants’ type of 

approach, not 

helped by seeing 

three different 

consultants at the 

Royal Marsden 

(RHM) each of 

whom appeared to 

have only just 

picked up my file, 

did little to instill 

confidence in the 

decision making 

process! 

Känna sig 

otrygg 

Inverkan på 

relationen 

My consultant’s appointment has 

been put back to the 6th May, so 

I’ll need to wait a little longer to 

get the results of my latest scan and 

blood test. Reckon I’ll get cramp in 

my fingers if they are crossed for 

that long!6 

My consultant´s 

appointment has 

been put back to 

the 6th May, so I’ll 

need to wait a little 

longer to get the 

results of my latest 

scan and blood test 

My consultant´s 

appointment has 

been put back to 

the 6th May, so 

I’ll need to wait a 

little longer to get 

the results of my 

latest scan and 

blood test 

Känna sig 

otrygg 

Inverkan på 

relationen 

I also have a new nurse today, who 

isn’t nearly as talkative as the one 

yesterday was. I tried to engage her 

in some light conversation, but she 

seems distracted ( a frightening 

trait to have your nurse possess in 

my position).7 

A new nurse who 

seemed distracted, 

a frightening trait 

to have your nurse 

possess in my 

situation.  

 

A new nurse who 

seemed distracted, 

a frightening trait 

to have your nurse 

possess in my 

situation.  

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

They also took me off 

domperidone and moved me onto 

They took me off 

one drug and 

They took me off 

one drug and 

Känna sig 

otrygg 

Inverkan på 

relationen 
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metrochlopromide.. For which no 

one could give me a reason, which 

irritated me.. but it seemed to work 

so I was happy.8 

shifted to another 

.For which no one 

could give me a 

reason for no 

available reason, 

that irritated me. 

shifted to another 

.For which no one 

could give me a 

reason, that 

irritated me. 

  

This is the third issue though with 

hospital staff error due to lack of 

communication.  (other issue was 

when pathologist forget to check 

for protein and I got the privilege 

of having to give blood an extra 

time).9 

Hospital staff error 

due to lack of 

communication 

caused me to 

having give blood 

an extra time 

Hospital staff error 

due to lack of 

communication. 

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

She calls and asks if I was tested 

for creatine levels. No, I say. Why, 

did she think I would just randomly 

go test for creatine levels without 

being told?9 

She asks if I was 

testes for creatine 

levels. Why should 

I spontaneous do 

that? 

She asks if I was 

testes for creatine 

levels. Why 

should I 

spontaneous do 

that? 

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

I have to wait 5 more days. I just 

hope they give me the right 

chemicals and don’t kill me at this 

point. (9) 

Hope that they 

give me the right 

chemicals and they 

don´t kill me. 

Hope that they 

give me the right 

chemicals and they 

don´t kill me. 

Känna sig 

otrygg 

 

Inverkan på 

relationen 

 

She put on her best poker face this 

time, making sure I had no clue as 

to what she saw on that screen. Do 

not play card with that woman.11 

When she used her 

poker face I had 

no clue as to what 

she saw on the 

screen.  

When she used her 

poker face I had 

no clue as to what 

she saw on the 

screen. 

Observationer 

och 

bemötande 

 

Inverkan på 

relationen 

 

Jag studerade varje min dom gjorde 

och lyssnade på varje ord dom sa.1 

Jag studerade och 

lyssnade på dom. 

Studerade dom Observationer 

och 

bemötande 

Inverkan på 

relationen 

 

The doctors could certainly learn 

some useful lessons from the 

nurses in the way they deal with 

their patients as it´s become 

increasingly evident to me over the 

weeks that as far as the doctors are 

concerned I´m simply another case 

file on the conveyer belt. Whilst 

I’m obviously indebted to their 

knowledge and experience, it 

would be nice for them to 

appreciate a bit more that they’re 

dealing with individuals who are 

experiencing a life threatening 

illness and so it’s only natural to 

feel worried and concerned, and 

with come a lot of questions and 

anxiety which I feel the doctors 

could deal with using more 

empathy.2 

The doctors could 

learn some useful 

lessons from the 

nurses how not to 

treat their patients 

like another case 

file. It would be 

nice with more 

empathy from the 

doctors dealing 

with life-

threatening illness.  

 

It would be nice 

with more 

empathy from the 

doctors dealing 

with life-

threatening illness. 

Observationer 

och 

bemötande 

Inverkan på 

relationen 

 

I´ve learned how amazing NHS 

nurses are at providing such 

amazing compassionate care under 

very trying conditions, whereas 

certain doctors and clinical nurses 

could certainly use some training 

on how to deal more 

empathetically with their patients.2 

Certain clinical 

nurses and doctors 

need to deal more 

empathetically 

with their patients. 

Certain clinical 

nurses and doctors 

need to deal more 

empathetically 

with their patients. 

Observationer 

och 

bemötande 

Inverkan på 

relationen 

 

I simply did not like the manner in Did not like the Did not like the Observationer Inverkan på 
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which she addressed me and Jacki, 

nor the junior doctor either who she 

frequently spoke over.2 

manner she 

addressed me and 

Jacki or the doctor 

she frequently 

spoke over.  

manner she 

addressed me and 

Jacki or the doctor 

she frequently 

spoke over.  

och 

bemötande 

relationen 

 

Her attitude to me felt very 

patronizing and didn’t display 

much of a caring manner at all.2 

Feeling of 

patronizing 

attitude towards 

me. 

Feeling of 

patronizing 

attitude towards 

me. 

Observationer 

och 

bemötande 

Inverkan på 

relationen 

 

...I think the consultants have 

started to avoid me as I complain 

too much…6 

I think the 

consultants have 

started to avoid me 

as I complain too 

much. 

I think the 

consultants have 

started to avoid me 

as I complain too 

much. 

Observationer 

och 

bemötande 

Inverkan på 

relationen 

 

Met the surgeon today. As ever 

they tend to exhibit a confident, 

almost arrogant, belief in 

themselves - something easy to 

loathe in anyone but a surgeon (and 

Stu), but it’s exactly the feeling 

you want from them!!6 

Surgeon tends to 

exhibit a 

confident, almost 

arrogant belief in 

themselves. But 

it´s exactly the 

felling you want 

from them.  

Surgeon tends to 

exhibit arrogance. 

Observationer 

och 

bemötande 

Inverkan på 

relationen 

 

Vi kommer att operera dig, sen är 

cancern bort. Du kommer bli helt 

frisk. Hon fick det att låta som om 

det vore en blindtarmsoperation. 

Kunde det vara så enkelt? 95 % 

överleve även om det spridit sig. 

Visst, bra och kul. Hur gör man för 

att inte hamna bland de 5. 1 

Operera och bli 

frisk, kan de vara 

så enkelt? 

Operera och bli 

frisk, kan de vara 

så enkelt? 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

Min feedback till läkaren var att ge 

mig resultatet direkt. Typ i samma 

mening som hon säger hej.1 

Ge mig resultatet 

direkt. 

Ge mig resultatet 

direkt. 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

Having finished my appointment 

with Prof. Joffe, who was very 

helpful and informative....2 

Very helpful and 

informative 

appointment with 

Prof. Joffe 

Very helpful and 

informative 

appointment with 

Prof. Joffe 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

Surely it’s better to inform the 

patient by saying “hmm, this could 

be something - it’s probably not - 

but I best to send you for a scan”.2 

A better way to 

inform the patient 

could be saying 

that it could be 

something but 

probably not but 

we´ll send you for 

a scan.  

A better way to 

inform the patient. 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

My doc gave me a paper to read. It 

wasn’t the easiest thing to follow. 

It’s titled Prognostic Factors for 

Relapse in Stage 1 …..3 

Not the easiest 

paper to read. 

Not the easiest 

paper to read. 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

The doctor who did the ultrasound 

was very nice and made the 

information she gave, very easy to 

digest.4 

Easily digestible 

information by the 

very nice doctor. 

Easily digestible 

information by the 

doctor. 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

I know he was only trying to 

explain himself but he really 

couldn’t have managed to give 

good news so badly if he tried!6 

He could not give 

good news in a 

more badly way if 

he so tried.  

He could not give 

good news in a 

more badly way if 

he so tried. 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 
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“Hi Greg, I’m doctor so-and-so and 

your bone scan is fine”. He knew 

that since he wasn’t running a 

television game show or a 

television cooking competition, 

there was no use dragging out the 

suspense… I thought that was 

awesome.7 

The doctor did not 

drag out the 

suspense. I thought 

that was awesome. 

The doctor did not 

drag out the 

suspense. 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

.. neither my surgeon or oncologist 

has even mentioned that I should 

focus hard on eating nutritional 

food every day avoiding sugar. 

Would be curious if other people’s 

doctors were vocal about nutrition 

or, similar to mine, never brought it 

up.9 

No doctor has 

mentioned that I 

should eat 

nutritional food 

and avoid sugar. 

No doctor has 

mentioned that I 

should eat 

nutritional food 

and avoid sugar. 

Given 

information 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

När dom ringer så är det från 

skyddat nummer. Jag får alltid 

hjärtat i halsgropen och en ökad 

puls. Vet liksom inte vad det är för 

budskap på gång. Dom där 

samtalen kommer komma under 

drygt tio år framöver...1 

Vet inte vilket 

budskap som 

kommer, hjärtat i 

halsgropen. 

Vet inte vilket 

budskap som 

kommer. 

Emotionella 

reflektioner 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

För mig var det viktigt att behålla 

kylan. Inte krascha, inte krascha.1 

För mig var det 

viktigt att behålla 

kylan och inte 

krascha. 

För mig var det 

viktigt att behålla 

kylan och inte 

krascha. 

Emotionella 

reflektioner 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

Min oro ökar några dagar innan jag 

lämnar blod och ökar lite lätt under 

de fem dagar som analysen tar.1 

Oron ökar några 

dagar innan jag 

lämnar blod och 

ökar under de fem 

dagarna som 

analysen tar.  

Oro innan jjag 

lämnar blod och 

de dagsar som 

analysen tar.  

Emotionella 

reflektioner 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

I rang work to speak to my 

colleagus to inform him I wouldn’t 

be returning. Whilst trying to 

explain what had gone on in the 

morning I broke down into tears, I 

just couldn’t hold it together.2 

I broke down into 

tears, I just 

couldn’t hold it 

together 

I broke down into 

tears, I just 

couldn’t hold it 

together 

Emotionella 

reflektioner 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

I finished the appointment with the 

Professor feeling concerned and 

anxious as I knew I would be able 

to obtain my latest blood reading 

whilst i was at the hospital having 

my Bleomycin top-up.2 

Feeling concerned 

and anxious about 

latest blood 

reading. 

Concerned and 

anxious about 

latest blood 

reading. 

Emotionella 

reflektioner 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

The expected shock was 

undermined by the fact that I has 

known there was something not 

right for some months. I even 

suspected cancer, which probably 

made it even easier to deny the 

problem and only casually 

mentioning at the doctors when my 

appointment was actually for a 

prolonged neck injury..6 

The expected 

shock was 

undermined by the 

fact that I has 

known there was 

something not 

right for some 

months 

The expected 

shock was 

undermined by the 

fact that I has 

known there was 

something not 

right for some 

months 

Emotionella 

reflektioner 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

Anyways, after being half-neutered 

and finding out that I needed 

chemo, I felt I had a pretty good 

idea of what to expect, hell.7 

After being half-

neutered and 

finding out that I 

needed chemo, I 

felt I had a pretty 

After being half-

neutered and 

finding out that I 

needed chemo, I 

felt I had a pretty 

Emotionella  

reflektioner 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 
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good idea of what 

to expect, hell! 

good idea of what 

to expect, hell! 

.. setting myself up for an awesome 

or glum Christmas - when my onc 

noticed something on the results..7 

setting myself up 

for an awesome or 

glum Christmas - 

when my onc 

noticed something 

on the results.. 

setting myself up 

for an awesome or 

glum Christmas - 

when my onc 

noticed something 

on the results.. 

Emotionella  

reflektioner 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

… throughout the past four months, 

every time I get optimistic about 

something, I get bad news. Now, 

I’m not a superstitious person, but 

I’m also not one to break a mirror 

while walking under a ladder and 

kicking a black cat.7 

I´m not a 

superstitious 

person but the last 

four months 

everytime I get 

optimistic about 

something, I get 

bad news. 

I´m not a 

superstitious 

person but the last 

four months 

everytime I get 

optimistic about 

something, I get 

bad news. 

Emotionella  

reflektioner 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

.. oncologist are trained to fight 

cancer, not delve into one’s psyche. 

Most doctors aren’t cross trained.11 

Most doctors and 

oncologist aren´t 

cross trained. 

Most doctors and 

oncologist aren´t 

cross trained. 

Emotionella 

reflektioner 

 

Upplevelser av 

besked och 

information 

från vården 

 

Tabell 5. Mäns existentiella frågor vid testikelcancer 

Fråga 2 Vilka existentiella frågor har männen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

De stories jag råkade se var unga 

människor som gick bort förtidigt. 

Jag klarade faktiskt inte av att se 

programmet alls.1 

Jag klarade inte av 

att se programmet 

om de unga 

människorna som 

gick bort för tidigt. 

Jag klarade inte av 

att se programmet 

om de unga 

människorna som 

gick bort för tidigt. 

Cancer-

gemenskapen 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Än en gång en broder som fallit.. 

(som vi alla är som har/haft cancer 

är).1 

Än en gång en 

broder som fallit. 

(som vi alla är som 

har/haft cancer är) 

Än en gång en 

broder som fallit. 

(som vi alla är som 

har/haft cancer är) 

Cancer-

gemenskapen 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Vad jag mer och mer reagerar på är 

när jag hör någon annan har blivit 

drabbad av cancer. Det känns i min 

mage direkt.1 

När jag hör någon 

annan har blivit 

drabbad av cancer 

känns det i min 

mage direkt. 

När jag hör någon 

annan har blivit 

drabbad av cancer 

känns det i min 

mage direkt. 

Cancer-

gemenskapen 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Varje gång jag ser eller hör en 

person ha fått cancer så vrider sig 

mitt ansikte till att bli väldigt 

bekymmersamt, vare sig jag vill 

eller ej.1 

Varje gång jag hör 

om någon som fått 

cancer vrider sig 

mitt ansikte till att 

bli väldigt 

bekymmersamt. 

Varje gång jag hör 

om någon som fått 

cancer vrider sig 

mitt ansikte till att 

bli väldigt 

bekymmersamt. 

Cancer-

gemenskapen 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Jag tänker ofta och blir väldigt illa 

berörd när jag läser eller hör att 

någon går bort i cancer.1 

Jag blir väldigt illa 

berörd när jag hör 

om någon som går 

bort i cancer. 

Illa berörd när jag 

hör om någon som 

går bort i cancer. 

Cancer-

gemenskapen 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

And most of all, I think the most 

important thing I’ve learned from 

this whole experience is just how 

uncertain life can be and how 

important friends and family are.2 

The most 

important thing 

I´ve learned is how 

uncertain life can 

be and how 

important your 

The most 

important thing 

I´ve learned is how 

uncertain life can 

be and how 

important your 

Få stödet Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 
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friends and family 

are. 

friends and family 

are. 

…. with my wonderful girlfriend. 

She has been the major support 

throughout the entire experience. 

Without her I would be a mess.3 

My wonderful 

girlfriend has been 

a major support. 

Without her I 

would be a mess.  

My wonderful 

girlfriend has been 

a major support. 

Without her I 

would be a mess.  

Få stödet Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Fortunately I’ve got plenty of 

support but I hate feeling 

incapacitated.9 

Fortunately I’ve 

got plenty of 

support but I hate 

feeling 

incapacitated 

Fortunately I’ve 

got plenty of 

support but I hate 

feeling 

incapacitated 

Få stödet Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

I´ve never had a problem finding a 

girlfriend (and if an ex is reading 

this, hello!) but ever since I have 

been diagnosed and aware of 

what´s ahead, I´ve been feeling 

unloveable.10 

I’ve been feeling 

unloveable 

I’ve been feeling 

unloveable 

Få stödet Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

En annan tanke som bara 

bombarderade ner mig var hur jag 

skulle berätta för änkan till min 

bästa vän som gått bort i cancer 

bara sex månader tidigare. Jag 

beslutade att vänta med det till efter 

operationen när jag vet om det 

spridit sig eller ej.1 

Jag beslutade att 

vänta att berätta 

för min bästa väns 

änka till efter 

operationen då jag 

vet om det spridit 

sig eller inte. 

Jag beslutade att 

vänta att berätta 

för min bästa väns 

änka till efter 

operationen då jag 

vet om det spridit 

sig eller inte. 

Bära och möta 

andra 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Redan tidigt bestämde jag mig för 

att vara öppen kring det hela. Jag 

ringde runt till min mamma, pappa 

och syskon. Sedan ringde jag mina 

fem bästa vänner och berättade. 

Inte roligt alls. Men jag behövde få 

det ur mig. 

Alla var ganska ställda. Cancer är 

ett laddat ord rent generallt.1 

Jag behövde få ur 

det ur mig. Ringde 

släkt och vänner. 

Inte roligt alls. 

Jag behövde få ur 

det ur mig. Ringde 

släkt och vänner. 

Bära och möta 

andra 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Skickade precis hem min fru. Detta 

vill jag göra själv. Tillräckligt 

känslosamt som det är.1 

Skickade precis 

hem min fru. Detta 

vill jag göra själv. 

Tillräckligt 

känslosamt som 

det är. 

Skickade precis 

hem min fru. Detta 

vill jag göra själv. 

Tillräckligt 

känslosamt som 

det är. 

Bära och möta 

andra 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

In the beginning I didn’t want 

anyone to know. I eventually had 

to tell my family and friends, but 

only because I had too. I’m more at 

ease with it now, but I think I´ll try 

talk about it more.3 

In the beginning I 

didn´t want 

anyone to know. 

But I´ll try to talk 

about it more now.  

In the beginning I 

didn´t want 

anyone to know. 

But I´ll try to talk 

about it more now. 

Bära och möta 

andra 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Well, it’s official. I have testicular 

cancer. A stage 1 Seminoma.4 

Well, it’s official. I 

have testicular 

cancer 

Well, it’s official. I 

have testicular 

cancer 

Bära och möta 

andra 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

When the chaotic happens, you 

aren’t left with a lot of choices. 

You can awkwardly share the news 

with friends and loved ones and 

have them stand there in shock not 

knowing how to react or you can 

joke around about it and allow 

them to stand there in shock not 

knowing how to react.7 

When the chaotic 

happens, you 

aren’t left with a 

lot of choices. You 

can awkwardly 

share the news 

with friends and 

loved ones and 

have them stand 

there in shock not 

When the chaotic 

happens, you 

aren’t left with a 

lot of choices. You 

can awkwardly 

share the news 

with friends and 

loved ones and 

have them stand 

there in shock not 

Bära och möta 

andra 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 
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knowing how to 

react or you can 

joke around about 

it and allow them 

to stand there in 

shock not knowing 

how to react.  

knowing how to 

react or you can 

joke around about 

it and allow them 

to stand there in 

shock not knowing 

how to react. 

Christmas was somewhat subdued 

for my family. As usual, I never 

gave it a second thought… my 

philosophy has always been that 

there’s no sense worrying about 

things you can’t change, so I put it 

out of my head and just enjoyed 

my bald holidays.7 

my philosophy has 

always been that 

there’s no sense 

worrying about 

things you can’t 

change, so I put it 

out of my head 

and just enjoyed 

my bald holidays 

my philosophy has 

always been that 

there’s no sense 

worrying about 

things you can’t 

change 

Bära och möta 

andra 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

“You have cancer” Hearing these 

words was difficult, but telling the 

people I love that I have cancer is 

even harder.10 

“You have cancer” 

Hearing these 

words was 

difficult, but 

telling the people I 

love that I have 

cancer is even 

harder.  

“You have cancer” 

Hearing these 

words was 

difficult, but 

telling the people I 

love that I have 

cancer is even 

harder.  

Bära och möta 

andra 

Att dela sin 

cancer sjukdom 

med andra 

Jag har fortfarande väldigt jobbiga 

känslor för hela denna resa. Den är 

jobbig. Ibland eller ofta känner jag 

ett molande i underlivet. Om det är 

järnspöken eller ej lär visa sig.(1) 

Har en del jobbiga 

känslor. Ibland 

känner jag ett 

molande i 

underlivet, oklart 

om hjärnspöken 

eller ej. 

Har en del jobbiga 

känslor. Ibland 

känner jag ett 

molande i 

underlivet, oklart 

om hjärnspöken 

eller ej. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

De fanns stunder när jag grät. 

Oftast när jag var själv. Det var 

mina stunder.1 

De fanns stunder 

när jag grät. Oftast 

när jag var själv. 

Det var mina 

stunder. 

Hela tiden låg 

gråten i halsen. 

Bita samman för 

att inte krascha. 

Det hade inte hjälp 

något. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

Hela tiden låg gråten i halsen. Fick 

både svälja och bita samman för att 

inte krascha. Det hade inte hjälpt 

något ändå.1 

Hela tiden låg 

gråten i halsen. 

Bita samman för 

att inte krascha. 

Det hade inte hjälp 

något. 

Hela tiden låg 

gråten i halsen. 

Bita samman för 

att inte krascha 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

Känslorna som flödar i kroppen är 

inte roliga just nu alls. Någon form 

av ångest härjar runt. Mina 

diagnoser genom åren kanske bara 

är en föraning om vad som komma 

skall… Såna tankar flödar i 

kroppen.1 

Inga roliga känslor 

i kroppen. Ångest 

härjar runt.  

Inga roliga känslor 

i kroppen. Ångest 

härjar runt. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

Är nog inte riktigt lika glad längre. 

Man försöker, men det skiner 

igenom. Det har gått från att allt är 

bra till att allt är okej. Man är lite 

trött och hittar inte det där skarpa 

fokuset som jag önskar.1 

Försöker men är 

inte lika glad 

längre. Är lite trött 

och inte hittar det 

skarpa fokuset. 

Inte lika glad 

längre,  lite trött 

och inte hittar det 

skarpa fokuset. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

For all the positive energy and 

upbeat thinking I’ve been trying to 

apply to treating my condition 

there have been many times when 

For all the positive 

energy and upbeat 

thinking I’ve been 

trying to apply to 

For all the positive 

energy and upbeat 

thinking I’ve been 

trying to apply to 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 
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I’ve also drifted to thoughts of 

“why me? What have I done to 

deserve this?”2 

treating my 

condition there 

have been many 

times when I’ve 

also drifted to 

thoughts of “why 

me? What have I 

done to deserve 

this?”   

treating my 

condition there 

have been many 

times when I’ve 

also drifted to 

thoughts of “why 

me? What have I 

done to deserve 

this?”   

I’m avoiding the fact that I’m 

depressed. I really don’t know what 

to do about it. I’ve dealt with 

depression in the past and I know 

what to do to lift myself out of it. 

This time…. it seems to stick.3 

I´m avoiding the 

fact that I´m 

depressed. I really 

don´t know what 

to do about it 

despite I´ve dealt 

with depression in 

the past. 

I´m avoiding the 

fact that I´m 

depressed. I really 

don´t know what 

to do about it 

despite I´ve dealt 

with depression in 

the past. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

.. I would hate to see anyone else 

go through the worry and stress and 

would prefer not to have to 

experience anything anywhere near 

as evil.4 

I would hate to see 

anyone else go 

through the worry 

and stress and 

would prefer not to 

have to experience 

anything anywhere 

near as evil 

I would hate to see 

anyone else go 

through the worry 

and stress and 

would prefer not to 

have to experience 

anything anywhere 

near as evil 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

I´m looking forward to putting my 

mind at ease or giving myself 

something definite to worry about. 

It seems silly worrying about 

something that is most likely to be 

nothing.4 

I´m looking 

forward to putting 

my mind at ease or 

giving myself 

something definite 

to worry about. It 

seems silly 

worrying about 

something that is 

most likely to be 

nothing 

I´m looking 

forward to putting 

my mind at ease or 

giving myself 

something definite 

to worry about. It 

seems silly 

worrying about 

something that is 

most likely to be 

nothing 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

Not feeling scare, worried, 

anything. Not feeling anything. 

Numb, I guess.4 

Not feeling scare, 

worried, anything. 

Not feeling 

anything. Numb, I 

guess 

Not feeling scare, 

worried, anything. 

Not feeling 

anything. Numb, I 

guess 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

I’m not going to worry too much at 

the moment, I don’t really want the 

pain.4 

I’m not going to 

worry too much at 

the moment, I 

don’t really want 

the pain 

I’m not going to 

worry too much at 

the moment, I 

don’t really want 

the pain 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

Jag fick ett samtal att jag har 

cancer svullnad i magen och det 

var inte roligt när ska deta ta slut.5 

Jag fick ett samtal 

att jag har cancer 

svullnad i magen 

och det var inte 

roligt när ska deta 

ta slut 

Jag fick ett samtal 

att jag har cancer 

svullnad i magen 

och det var inte 

roligt när ska deta 

ta slut 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

It would be real easy to get all 

bummed out about this “cancer 

thing” and milk it for sympathy but 

that just doesn’t seem reasonable.7 

It doesn´t seems 

reasonable to milk 

this “cancer thing” 

for sympathy. 

It doesn´t seems 

reasonable to milk 

this “cancer thing” 

for sympathy. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

Other than being hungry. I’m sort 

of numb. Anything that happens is 

out of my control. As nervous as I 

am, I’m also excited to get it over 

Anything that 

happens is out of 

my control. 

Anything that 

happens is out of 

my control. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 
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and done with.10 

Everything I am doing is to survive 

and it’s not living . To say I have 

high anxiety is an understatement. 

I’m exhausted from this and just 

need to slow down, but I can’t .10 

Everything I am 

doing is to survive 

and it’s not living . 

To say I have high 

anxiety is an 

understatement. 

I’m exhausted 

from this and just 

need to slow 

down, but I can’t . 

Everything I am 

doing is to survive 

and it’s not living. 

I’m exhausted 

from this. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

Mentally, I feel inadequate, not 

complete, lame, angry, confused, 

livid and isolated from myself - 

trust me, it is possible.10 

Mentally, I feel 

inadequate, not 

complete, lame, 

angry, confused, 

livid and isolated 

from myself . 

Mentally, I feel 

inadequate, not 

complete, lame, 

angry, confused, 

livid and isolated 

from myself . 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

Either way, I’m sick of this and just 

want to be finished with cancer.10 

I’m sick of this 

and just want to be 

finished with 

cancer. 

I’m sick of this 

and just want to be 

finished with 

cancer. 

Den rena 

känslan 

Hantering av att 

ha cancer 

På något sätt ändå är jag tacksam 

för att jag haft denna tur. Jag kunde 

fått något annat som varit värre. 

Det som spökar är att jag en gång 

haft en defekt kropp och 

utvecklade cancern, kan ju hända 

igen…. Och då är det inte så enkelt 

är jag rädd för.1 

På något sätt ändå 

är jag tacksam för 

att jag haft denna 

tur. Jag kunde fått 

något annat som 

varit värre. Det 

kan ju hända igen 

och då är det inte 

så enkelt är jag 

rädd. 

På något sätt ändå 

är jag tacksam för 

att jag haft denna 

tur. Jag kunde fått 

något annat som 

varit värre. Det 

kan ju hända igen 

och då är det inte 

så enkelt är jag 

rädd. 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

Tiden efter operation och 

cellgiftsbehandling har präglats 

mellan att inte tänka på det samt 

oron för återfall.1 

Tiden efter 

operation och 

cellgiftsbehandling 

har präglats mellan 

att inte tänka på 

det samt oron för 

återfall 

Inte tänka på det 

samt oron för 

återfall 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

Jag drömde om min egen 

begravning. Cancern hade kommit 

tillbaka och det gick snabbt. Jag 

vaknade upp från drömmen, mina 

tårar bara rann.1 

Jag drömde att 

cancern hade 

kommit tillbaka 

och min egen 

begravning. 

Tårarna rann. 

Jag drömde att 

cancern hade 

kommit tillbaka 

och min egen 

begravning.  

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

I natt drömde jag att jag dog i 

cancer som inte gick att behandla. 

Väldigt jobbig natt. Kallsvettig och 

sov dåligt. (1) 

Inatt drömde jag 

att jag dog i en 

obotbar cancer. 

Kallsvettig och 

sov dåligt. 

Inatt drömde jag 

att jag dog i en 

obotbar cancer.  

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

I just did not want to contemplate 

this scenario at this stage, but I 

needed to be aware of it.2 

I just did not want 

to contemplate this 

scenario at this 

stage, but I needed 

to be aware of it 

I just did not want 

to contemplate this 

scenario at this 

stage, but I needed 

to be aware of it 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

At the time I knew very little about 

this type of cancer. 12 years age I 

was diagnosed with skin cancer, a 

malignant melanoma, which was 

removed from my left arm. So, 

with my past history I was very 

With my past 

history I was very 

concerned. 12 

years age I had 

malignant 

melanoma. 

With my past 

history I was very 

concerned. 12 

years age I had 

malignant 

melanoma. 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 
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concerned.3 

Fast det är risk så tänker man på att 

få ny cancer och var den sätter i 

kroppen. Nästan varje dag går man 

tänker på det.5 

Nästan varje dag 

tänker man på att 

få en ny cancer. 

Nästan varje dag 

tänker man på att 

få en ny cancer. 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

.. initially hearing the words 

“cancer” even with a high rate of 

cure, does make you think of death, 

and it made me realize how short 

life is and all that stuff.7 

Hearing the words 

“cancer” even with 

a high rate of cure, 

does make you 

think of death, and 

it made me realize 

how short life is 

and all that stuff. 

Hearing the words 

“cancer” even with 

a high rate of cure, 

does make you 

think of death, and 

it made me realize 

how short life is 

and all that stuff. 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

Many people who have had cancer 

talk about how this prevents them 

from living a normal life, but I 

don´t have that feeling…. I can put 

it out of my head and be perfectly 

happy, but I’m still cautious about 

raising my hands up and 

celebrating a definitive victory over 

a disease that came out of nowhere 

and brought my life to a standstill 

in the first place.7 

Many people who 

have had cancer 

talk about how this 

prevents them 

from living a 

normal life, but I 

don´t have that 

feeling…. I can 

put it out of my 

head and be 

perfectly happy, 

but I’m still 

cautious about 

raising my hands 

up and celebrating 

a definitive victory 

over a disease that 

came out of 

nowhere and 

brought my life to 

a standstill in the 

first place. 

Many people who 

have had cancer 

talk about how this 

prevents them 

from living a 

normal life, but I 

don´t have that 

feeling…. I can 

put it out of my 

head and be 

perfectly happy, 

but I’m still 

cautious about 

raising my hands 

up and celebrating 

a definitive victory 

over a disease that 

came out of 

nowhere and 

brought my life to 

a standstill in the 

first place. 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

.. my personality hasn’t really 

changed but I’m constantly 

analyzing every pain, soreness or 

bump I have…7 

my personality 

hasn’t really 

changed but I’m 

constantly 

analyzing every 

pain, soreness or 

bump I have… 

my personality 

hasn’t really 

changed but I’m 

constantly 

analyzing every 

pain, soreness or 

bump I have… 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

I think more about my life’s “to-do 

list” and what I want to 

accomplish, and I’m a lot more 

reflective on what I’ve done so far 

in my 29 years of life.7 

I think more about 

my life’s “to-do 

list” and what I 

want to 

accomplish, and 

I’m a lot more 

reflective on what 

I’ve done so 

I think more about 

my life’s “to-do 

list” and what I 

want to 

accomplish, and 

I’m a lot more 

reflective on what 

I’ve done so 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

I’m now a cancer patient and 

hopefully a survivor. I keep 

thinking the next year of my life is 

not going to be too bad but I’m 

pretty sure everything is going to 

change forever… starting next 

Wednesday.9 

I’m now a cancer 

patient and 

hopefully a 

survivor. 

Everything is 

going to change 

forever.  

I’m now a cancer 

patient and 

hopefully a 

survivor. 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

This has shocked me more than 

anything to date. If being told “you 

have cancer” is bad, hearing “It’s 

If being told “you 

have cancer” is 

bad, hearing “It’s 

If being told “you 

have cancer” is 

bad, hearing “It’s 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 
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back” three times is worse.10 back” three times 

is worse. 

back” three times 

is worse. 

I didn’t want to let on to anyone, 

but I was devastated. I had been 

looking forward to being released, 

well, since the day I was 

diagnosed.11 

I had been looking 

forward to being 

released, well, 

since the day I was 

diagnosed 

I had been looking 

forward to being 

released, well, 

since the day I was 

diagnosed 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

But now I have to let the cloud 

follow me around for a few more 

years.11 

But now I have to 

let the cloud 

follow me around 

for a few more 

years 

But now I have to 

let the cloud 

follow me around 

for a few more 

years 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

I am still a cancer patient. I am still 

living under that threat that I am 

not free and clear.11 

I am still a cancer 

patient. I am still 

living under that 

threat that I am not 

free and clear 

I am still a cancer 

patient. I am still 

living under that 

threat that I am not 

free and clear 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

“C” word , you get this “icky” 

feeling that something is growing 

inside of you that wants to kill 

you.11 

“C” word , you get 

this “icky” feeling 

that something is 

growing inside of 

you that wants to 

kill you 

“C” word , you get 

this “icky” feeling 

that something is 

growing inside of 

you that wants to 

kill you 

Att inte kunna 

ta livet 

förgivet 

Hantering av att 

ha cancer 

Jag erkände för han att jag har 

mina svaga stunder. Exempelvis 

som när jag drömde att jag dog. 

Men jag väljer att blicka framåt, 

vilja vara positiv och våga vilja 

leva.1 

Jag erkände att jag 

har mina svaga 

stunder så som när 

jag drömde att jag 

dog. Men jag 

väljer att blicka 

framåt och våga 

vilja leva. 

Jag erkände att jag 

har mina svaga 

stunder så som när 

jag drömde att jag 

dog. Men jag 

väljer att blicka 

framåt och våga 

vilja leva. 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

Whatś the point in worrying about 

the unknown? It’s akin to walking 

around with an umbrella up waiting 

for it to rain. Very true, but easier 

said than done.2 

Whatś the point in 

worrying about the 

unknown? It’s 

akin to walking 

around with an 

umbrella up 

waiting for it to 

rain. Very true, but 

easier said than 

done. 

Whatś the point in 

worrying about the 

unknown? It’s 

akin to walking 

around with an 

umbrella up 

waiting for it to 

rain. Very true, but 

easier said than 

done. 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

But don’t worry yourself to death.3 But don’t worry 

yourself to death. 

But don’t worry 

yourself to death. 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

No real cause for rejoice just yet - 

I’ve been here twice before and 

relapsed but at this stage its the 

best I can hope for - I’ll take that 

for now!6 

No real cause for 

rejoice just yet - 

I’ve been here 

twice before and 

relapsed but at this 

stage its the best I 

can hope for - I’ll 

take that for now! 

No real cause for 

rejoice just yet - 

I’ve been here 

twice before and 

relapsed but at this 

stage its the best I 

can hope for - I’ll 

take that for now! 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

My cancer reinforced the need to 

make the most of your time, do the 

things you enjoy and not let life 

pass you by.6 

My cancer 

reinforced the 

need to make the 

most of your time, 

do the things you 

enjoy and not let 

life pass you by 

My cancer 

reinforced the 

need to make the 

most of your time, 

do the things you 

enjoy and not let 

life pass you by 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 
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..there is a always a tiny bit of you 

which thinks’what if.. But so far so 

good, and that’s good enough for 

me!6 

..there is a always 

a tiny bit of you 

which thinks’what 

if? 

..there is a always 

a tiny bit of you 

which thinks’what 

if? 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

There’s light… and it’s not a train 

coming … I hope!!6 

There’s light… 

and it’s not a train 

coming … I hope!! 

There’s light… 

and it’s not a train 

coming … I hope!! 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

For me, although I was obviously 

scared this could be the end of my 

life, at least as I know it, I feel it 

won’t be and it will make me 

stronger.8 

I was obviously 

scared this could 

be the end of my 

life, at least as I 

know it, I feel it 

won’t be and it 

will make me 

stronger. 

I was obviously 

scared this could 

be the end of my 

life, at least as I 

know it, I feel it 

won’t be and it 

will make me 

stronger. 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

That’s great. I started thinking how 

I can turn this awful experience 

into a positive one..10 

I started thinking 

how I can turn this 

awful experience 

into a positive 

one..   

Turn this awful 

experience into a 

positive one.   

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

And even though I was released 

from my urologist I will continue 

to do self exams (testicular self 

exam, I am not flexible enough for 

the other) and will still be getting 

the scheduled exams from my 

family doctor, oncologist, dentist, 

butcher, and anyone else with a 

white coat on (at least it seems that 

way sometimes). But for now I can 

relax.. Without being told to relax 

and bend over… and celebrate 

graduating from one doctor and 

hopefully being that much closer to 

being a considered a cancer 

survivor and not a cancer patient.11 

For now I can 

relax and celebrate 

graduating from 

one doctor and 

hopefully being 

that much closer to 

being a considered 

a cancer survivor 

and not a cancer 

patient. 

For now I can 

relax and celebrate 

graduating from 

one doctor and 

hopefully being 

that much closer to 

being a considered 

a cancer survivor 

and not a cancer 

patient. 

Försök/inställn

ing att ha 

hopp, livstro 

och glädje 

Hantering av att 

ha cancer 

I still found it hard to come to 

terms with the fact that a small part 

of my body was going to be 

removed. By by the same token I 

knew I had an enemy in my body 

and I wanted that thing out as 

quickly as possible before it could 

do any further damage.2 

I still found it hard 

to come to terms 

with the fact that a 

small part of my 

body was going to 

be removed. By by 

the same token I 

knew I had an 

enemy in my body 

and I wanted that 

thing out as 

quickly as possible 

before it could do 

any further 

damage. (2) 

I still found it hard 

to come to terms 

with the fact that a 

small part of my 

body was going to 

be removed. By by 

the same token I 

knew I had an 

enemy in my body 

and I wanted that 

thing out as 

quickly as possible 

before it could do 

any further 

damage. (2) 

Att möta 

kampen 

Hantering av att 

ha cancer 

Så dom har sakt att jag ska bli frik 

efter det. Man känner sig som en 

soldat som har gått igenom hela 

kriget och är den ända som har 

överleft kriget. Nu kommer den 

sista striden som gör att man 

överlever längre.5 

Så dom har sakt att 

jag ska bli frik 

efter det. Man 

känner sig som en 

soldat som har gått 

igenom hela kriget 

och är den ända 

som har överleft 

Så dom har sakt att 

jag ska bli frik 

efter det. Man 

känner sig som en 

soldat som har gått 

igenom hela kriget 

och är den ända 

som har överleft 

Att möta 

kampen 

Hantering av att 

ha cancer 



41 
 

kriget. Nu kommer 

den sista striden 

som gör att man 

överlever längre. 

kriget. Nu kommer 

den sista striden 

som gör att man 

överlever längre. 

Fuck. I’m going to have to have 

chemotherapy. Sickness. Baldness. 

Real cancer. This is going to be 

tough.8 

Fuck. I’m going to 

have to have 

chemotherapy. 

Sickness. 

Baldness. Real 

cancer. This is 

going to be tough 

Fuck. I’m going to 

have to have 

chemotherapy. 

Sickness. 

Baldness. Real 

cancer. This is 

going to be tough 

Att möta 

kampen 

Hantering av att 

ha cancer 

This was cancer. Get rid of the 

little bastard that’s trying to kill 

me. No longer did I fear losing my 

testicle over the cancer. This was 

cancer and I needed to get rid of it. 

I want to live. I love my life. I love 

my friends and my family. I love 

the people I work with. I want to 

do more. CHOP IT THE FUCK 

OFF.8 

This was cancer. 

Get rid of the little 

bastard that’s 

trying to kill me. 

No longer did I 

fear losing my 

testicle over the 

cancer. This was 

cancer and I 

needed to get rid 

of it. I want to live. 

I love my life. I 

love my friends 

and my family. I 

love the people I 

work with. I want 

to do more. CHOP 

IT THE FUCK 

OFF. (8) 

This was cancer. 

Get rid of the little 

bastard that’s 

trying to kill me. 

No longer did I 

fear losing my 

testicle over the 

cancer. This was 

cancer and I 

needed to get rid 

of it. I want to live. 

I love my life. I 

love my friends 

and my family. I 

love the people I 

work with. I want 

to do more. CHOP 

IT THE FUCK 

OFF. (8) 

Att möta 

kampen 

Hantering av att 

ha cancer 

I’m in constant survival mode.10 I’m in constant 

survival mode 

I’m in constant 

survival mode 

Att möta 

kampen 

Hantering av att 

ha cancer 

I’ve fortified myself and I am 

ready.10 

I’ve fortified 

myself and I am 

ready. 

I’ve fortified 

myself and I am 

ready. 

Att möta 

kampen 

Hantering av att 

ha cancer 

 

Tabell 6. Mäns upplevelser testikelcancerns inverkan på deras sexualitet. 

Fråga 3. Inverkan på sexualitet 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

Min “nya” kompis där nere, 

silikonkulan är ett kapitel för sig. 

Jag ångrar inte att jag la dit den. 

Tänker inte något nämnvärt på att 

den är av silikon.1 

Jag tänker inte på 

silikonkulan och 

ångrar inte att jag 

la dit den.  

Jag tänker inte på 

silikonkulan och 

ångrar inte att jag 

la dit den. 

Att vara man 

med en 

testikel 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

I have only one testicle!4 I have only one 

testicle! 

I have only one 

testicle! 

Att vara man 

med en 

testikel 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

I think the operation to remove my 

testicle was one of the fucking 

hardest things to come to terms 

with about the whole thing 

actually. “You have to do what?!” 

Masculinity. Kids. Being normal. 

Embarrassment. Down to my last 

The operation to 

remove my testicle 

was one of the 

hardest things to 

do. Masculinity, 

Kids, being 

normal, 

The operation to 

remove my testicle 

was one of the 

hardest things to 

do. Masculinity, 

Kids, being 

normal, 

Att vara man 

med en 

testikel 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 
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one! Fuck!8 embarrassment 

were things to 

come to terms 

with. 

embarrassment 

were things to 

come to terms 

with. 

Let’s face it, they are not a very 

attractive piece of anatomy. One of 

the few good things about having a 

nutectomy (orchiectomy, if you 

want to get technical), is there is 

one less of those ugly things that 

you have to look at in the shower, 

and bump into random stuff with.. 

Oh, and you can do your selfexams 

in half the time.11 

Let’s face it, they 

are not a very 

attractive piece of 

anatomy. One of 

the few good 

things about 

having a 

nutectomy 

(orchiectomy, if 

you want to get 

technical), is there 

is one less of those 

ugly things that 

you have to look at 

in the shower, and 

bump into random 

stuff with.. Oh, 

and you can do 

your selfexams in 

half the time 

Let’s face it, they 

are not a very 

attractive piece of 

anatomy. One of 

the few good 

things about 

having a 

nutectomy 

(orchiectomy, if 

you want to get 

technical), is there 

is one less of those 

ugly things that 

you have to look at 

in the shower, and 

bump into random 

stuff with.. Oh, 

and you can do 

your selfexams in 

half the time 

Att vara man 

med en 

testikel 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

Att frysa in sperma för framtida 

bruk om jag skulle behöva. Det var 

ingen direkt rolig upplevelse, men 

behövde göras.1 

Frysa in sperma 

för framtida bruk 

var ingen rolig 

upplevelse.  

Frysa in sperma 

för framtida bruk 

var ingen rolig 

upplevelse. 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

All being well all this hassle will 

be a wasted exercise as my 

swimmers should return to normal 

a few months after my treatment’s 

finished, but it’s better to be 

prepared.2 

All this hassle will 

be a wasted 

exercise as my 

swimmers should 

return to normal a 

few months after 

my treatment’s 

finished, but it’s 

better to be 

prepared 

All this hassle will 

be a wasted 

exercise as my 

swimmers should 

return to normal a 

few months after 

my treatment’s 

finished, but it’s 

better to be 

prepared 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

Through my research I’d learned 

that this procedure isn’t as bad as it 

may initially sound. I realized I 

wouldn’t become infertile and that 

everything would continue to 

function as it should down there.2 

I realized I 

wouldn’t become 

infertile and that 

everything would 

continue to 

function as it 

should down there 

I wouldn’t become 

infertile and that 

everything would 

continue to 

function as it 

should. 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

As both my wife and I want 

children and are ready now, the 

immediate sway is towards 

surveillance.4 

As both my wife 

and I want 

children and are 

ready now, the 

immediate sway is 

towards 

Surveillance 

As both my wife 

and I want 

children and are 

ready now, the 

immediate sway is 

towards 

Surveillance 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

I will have an 80 % chance of 

being able to father a child in the 

normal way.4 

I will have an 80 

% chance of being 

able to father a 

I will have an 80 

% chance of being 

able to father a 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 
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child in the normal 

way 

child in the normal 

way 

Sperm donation on Monday was an 

interesting experience. Sitting in a 

room with several men, knowing 

that they were all about to go for a 

wank, made my wife a little 

uncomfortable.4 

Sperm donation 

was a interesting 

experience. 

Several men 

knowing they were 

all about to go for 

a wank made my 

wife a little 

uncomfortable. 

Sperm donation 

was a interesting 

experience. 

Several men 

knowing they were 

all about to go for 

a wank made my 

wife a little 

uncomfortable. 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

We both really want children, 

hopefully we can do so naturally 

but at least this should give us a 

backup.4 

This should give 

us a backup. We 

both want 

children. 

This should give 

us a backup. We 

both want 

children. 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

Fucking good timing with plans to 

start trying for a family. I hope it is 

nothing serious.4 

Fucking good 

timing with plans 

to start trying for a 

family. I hope it is 

nothing serious. 

Fucking good 

timing with plans 

to start trying for a 

family. I hope it is 

nothing serious. 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

I‘m not terribly worried about 

losing my hair (I don’t have much 

up there) and fertility is not an 

issue.9 

I‘m not terribly 

worried about 

losing my hair (I 

don’t have much 

up there) and 

fertility is not an 

issue 

I‘m not terribly 

worried about 

losing my hair (I 

don’t have much 

up there) and 

fertility is not an 

issue 

Möjlighet att 

bli pappa. 

Männens tankar 

kring sin 

sexualitet 

 


