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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Anhöriga är personer inom familjen eller en nära släkting som stödjer eller 
vårdar en närstående, som i detta sammanhang syftar till patienten. Tidigare forskning 
beskriver att sjuksköterskan upplever att de ger olika sorters stöd till anhöriga och patienten 
under ett cancerförlopp vilket kan vara utmanande. Patienten upplever delvis ett bristande 
stöd från sjuksköterskan men stödet från anhöriga upplevs betydelsefullt. Syfte: Att beskriva 
anhörigas upplevelser av att stödja en närstående under förloppet av en cancersjukdom. 
Metod: En kvalitativ, manifest innehållsanalys av bloggar med induktiv ansats. Resultat: 
Tre kategorier presenteras: Finna livsglädje, Återkommande behov och Känslomässiga 
utmaningar. Anhöriga upplever att det är av vikt att bibehålla livsglädje och ta vara på tiden 
med den närstående. De beskriver också att det finns en längtan efter att något skulle 
förändras, läggas till eller tas bort för att kunna utstå situationen. Trots detta präglades 
vardagen av utmaningar. De anhöriga upplevde en inre stress och en otillräcklighet. 
Slutsats: För att bibehålla en positiv livshållning var det viktigt att anhörigas behov 
tillfredsställdes. Om dessa behov inte tillfredsställdes uppstod ett lidande som kunde göra det 
svårt att orka vara ett stöd för den närstående. Kunskapen kan vara ett utvecklingsbidrag för 
sjuksköterskans arbete.  

Nyckelord: Anhörigstödjare, Bloggar, Innehållsanalys, Orem 
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ABSTRACT 

Background: A family member is a person within the family or a relative who supports or 
care for a close relative, which in this context refers to the patient. Previous research 
describes that by the nurse experiences they provide various support to family members and 
patients during the course of a cancer disease, but it was expressed as challenging. The 
patient experiences a partially lack of support from the nurse, but support from family 
members is felt to be significant. Aim: To describe family members’ experience of supporting 
a close relative during the course of a cancer disease. Method: A qualitative, manifest 
content analysis of blogs with an inductive approach. Findings: Three categories are 
presented: Find life joy, Recurrent needs and Emotional challenges. It is important to 
maintain a positive lifestyle and seize the time. There is a longing for change, to add or 
remove something to cope with the situation. Regardless, everyday life is characterized by 
suffering. They experience an internal stress and an inadequacy. Conclusion: It was 
important that the needs of the family members were satisfied. If they were not, suffering 
made it difficult remain the energy to be a support for the close relative. This knowledge can 
be developmental for the nurses’ work.  

Keywords: Blogs, Content analysis, Orem, Relative supporters 
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 INLEDNING 

”… Cancer drabbar inte bara en person, det drabbar alla och hela ens vardag rubbas.” 
(Ulrika, 2016, ” I väntans tider”). Anhöriga glöms lätt bort när en patient insjuknar i en 
allvarlig sjukdom som cancer. Egna erfarenheter fanns av att vara anhöriga vid 
cancersjukdom. Drömmar, förväntningar och framtidsplaner ändras plötsligt till 
sjukhusbesök, oro och maktlöshet av att stå bredvid och inte veta vad som väntar. Vardagen 
tar en drastisk vändning och anhöriga förväntas kunna hantera situationen och vara ett stöd. 
Det har uppmärksammats att det finns en problematik kring anhörigas möjlighet att 
medverka i vårdprocessen. Författarna av examensarbetet har fått erfara hur patienten 
uttrycker en lättnad och trygghet när anhöriga bekräftas i vården. På grund av dessa 
erfarenheter och observationer har det väckts ett intresse för hur anhöriga upplever att agera 
stöd. Examensarbetet utgår ifrån ett intresseområde föreslaget från akademin för hälsa, vård 
och välfärd, HVV, på Mälardalens högskola. Intresseområdets fokus är att som sjuksköterska 
eller anhörig stödja patienten vid återhämtning. Inom cancervården är det fokus på patienten 
och hur sjuksköterskan kan erbjuda patienten stöd men stödet som ges dagligen av anhöriga 
glöms ofta bort. Som blivande allmänsjuksköterskor anser författarna av examensarbetet att 
det är av vikt att förstå såväl patientens som anhörigas behov av stöd. Vidare anses även att 
allmänsjuksjuksköterskan behöver ha förståelse för och kunskaper om hur anhörigas 
upplevelser påverkar patienten och dennes tillfrisknad.  

 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras centrala begrepp följt av tidigare vårdvetenskaplig forskning. 
Därefter följer lagar och styrdokument kopplade till intresseområdet. Vidare beskrivs ett 
vårdteoretiskt perspektiv med utgångspunkt i Dorothea Orems vårdteori och slutligen följer 
en problemformulering. 

2.1. Centrala begrepp  

Nedan beskrivs följande centrala begrepp; Anhöriga och närstående, stöd samt cancer och 
cancerbehandling. Begreppen kommer att användas upprepade gånger i examensarbetet och 
dessa förklaras för att skapa en tydlighet och förståelse för läsaren.  
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2.1.1. Anhöriga och närstående  

Begreppet anhörig beskrivs i socialstyrelsens termbank enligt följande ”person inom familjen 
eller bland de närmaste släktingarna” (Socialstyrelsen, 2004a, ”definition”). Närstående 
definieras som ”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” (Socialstyrelsen, 
2004b, ”definition”). Anhöriga beskrivs som de stödjande eller vårdande till en närstående. 
Närstående syftar då till den personen som erhåller stöd, vård eller omsorg, med andra ord 
patienten. Socialtjänsten ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar bland annat långvarigt 
sjuka (Socialstyrelsen, 2016), exempelvis de med en cancerdiagnos. I examensarbetet 
används socialstyrelsens definitioner av närstående det vill säga den som erhåller stöd eller 
vård. Anhöriga syftar i examensarbetet till en person inom familjen eller bland nära 
släktingar som stödjer eller vårdar en närstående.  

2.1.2. Cancer och cancerbehandling 

Cancer är inte en specifik sjukdom utan ett samlingsnamn på runt 200 sjukdomar (Einhorn, 
2016). De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer och 
tjocktarmscancer. Det som är gemensamt för alla cancersjukdomar är att det har skett 
genetiska förändringar i cellerna. Detta resulterar i en okontrollerad celldelning som leder till 
att en eller flera tumörer bildas. Denna tumör kan vara benign (godartad) eller malign 
(elakartad). Alla maligna tumörer innebär att det är cancer och att den har en förmåga att 
invadera andra vävnader och skapa angiogenes, med vilket menas att skapa egen 
blodförsörjning för att kunna växa och spridas till intilliggande vävnader. Cancer är främst 
livsstils framkallat och 65 % av fallen beror på kost eller tobak men det finns även 
cancersjukdomar som inte är livsstilsrelaterade. De vanligaste behandlingsmetoderna vid 
cancer är kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling. Kirurgi är den behandling som 
är mest botande och där syftet är att operera bort hela eller delar av tumören (Planck & 
Palmgren, 2016). Vid strålbehandling används fokal joniserad strålning, radiostrålar, som 
skadar cellens arvsmassa och därmed är tumörkontrollerande. Vid cytostatikabehandling 
(cellgiftsbehandling) är målet att döda cancerceller samt att minska cancercellernas tillväxt. 
Läkemedlet verkar celltoxiskt och används ofta i kombination med ett eller flera läkemedel 
för att förstärka effekten. Cytostatika påverkar även de friska cellerna som har en snabb 
celldelning, därmed är det vanligt med biverkningar i form av håravfall, låga blodvärden och 
slemhinneskador (Förändringar i cellproliferation och differentiering, 2012). 

2.2. Tidigare vårdvetenskaplig forskning  

Nedan följer en sammanställning av tidigare vårdvetenskaplig forskning där sjuksköterskans- 
samt patientens perspektiv lyfts fram under rubrikerna: Sjuksköterskans upplevelse av att 
stödja patienter och anhöriga och Patientens upplevelse av stöd från sjuksköterskan och 
anhöriga. Denna information har utgångspunkt i tio vårdvetenskapliga artiklar. De 
vetenskapliga artiklarna har sökts fram i databaserna CINAHL Plus och PubMed, se mer 
information kring sökningen av artiklar i sökmatrisen (Bilaga A). Information om artiklarna 
samt kvalitetsgranskningsbetyg ses i artikelmatrisen (Bilaga B). Kvalitetsgranskning av 
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artiklarna gjordes med utgångspunkt i Friberg (2017a). Kvalitetsgranskningsfrågorna har 
omarbetats så att de fungerar för såväl kvalitativa som kvantitativa studier, se 
kvalitetsgranskningstabell (Bilaga C). 

2.2.1. Sjuksköterskans upplevelse av att stödja patienter och anhöriga 

Tidigare vårdvetenskaplig forskning lyfter att sjuksköterskan använder flertal 
tillvägagångsätt för att stödja patienten och anhöriga (Mattila, Kaunonen, Aalto & Åstedt‐
Kurki, 2014). Stöd beskrivs som en handling baserat på fysiska, psykiska, sociala och 
emotionella behov i en ömsesidig relation (Taleghani, Ashouri, Memarzadeh & Saburi, 2018). 
Det framkommer att basal omvårdnad, andligt stöd samt bevarande av värdighet är viktiga 
stödjande funktioner (Zheng, Guo, Dong & Owens, 2015). Två former av stöd lyfts fram, stöd 
genom information (Dhotre, Adams, Herbert, Bottai & Heiney, 2016; Mattila et al., 2014) och 
psykiskt stöd (Dhotre et al., 2016; Mattila et al., 2014; Zheng et al., 2015). Den första 
stödformen som lyfts är information som kan ges både muntligt och skriftligt. Den muntliga 
informationen kan förmedlas genom att sjuksköterskan ställer frågor till patienten och 
anhöriga om upplevelsen av situationen samt att besvara eventuella frågor. Den skriftliga 
informationen kan inkludera en informationsbroschyr eller liknande (Mattila et al., 2014). 
Den andra stödformen av att stödja handlar om psykiskt stöd det vill säga emotionellt- eller 
andligt stöd. Emotionellt stöd innebär att sjuksköterskan är tillgänglig för patienten och 
anhöriga. Detta kan yttras genom fysisk beröring såsom kramar, ta någon i hand, 
ögonkontakt, vara en bra lyssnare men även genom ömsesidig tillit. Tilliten handlar om att 
inte ifrågasätta upplevelserna av patienten och anhöriga (Mattila et al., 2014). Den stödjande 
rollen som sjuksköterskan har innefattar att skapa förtroende för både patienten och 
anhöriga. Erbjudandet av tröst och psykosocialt stöd till anhöriga anses vara en av de 
viktigaste stödfunktionerna (Mattila et al., 2014; Zheng et al., 2015). Medlidande och empati 
visas av sjuksköterskan till anhöriga med fysiska och emotionella utmattningar (Zheng et al., 
2015). Det framkommer även att anhöriga uppmuntras att stärka banden samt att ha fysisk 
kontakt med patienten (Mattila et al., 2014; Zheng et al., 2015), Sjuksköterskan upplever att 
det är lättare att ge stöd till patienten med närvarande anhöriga jämfört med den ensamma 
patienten (Dhotre et al., 2016). Anhöriga uppmuntras till egentid och att ta en paus ibland 
(Mattila et al., 2014). 

Trots att sjuksköterskan har en viktig stödjande funktion upplevs det inte alltid lätt att stödja 
varken patienten eller anhöriga. Det framkommer att sjuksköterskan upplever att cancer är 
en barriär för att kunna skapa en emotionell psykosocial relation med patienten. Det anses 
svårt att visa empati utan att påverkas. Svårigheten är att kunna skapa en vårdande 
emotionell relation med patienten och samtidigt bibehålla moral och professionalitet 
(Taleghani, Ashouri, Memarzadeh & Saburi, 2018). När en patient valt att avsluta 
cancerbehandlingen kan sjuksköterskan känna ett personligt misslyckande. Genom detta 
beslut uppstår en känsla av otillräcklighet och det upplevs svårt att stå bredvid och inte 
kunna påverka situationen. Det framkommer att stöd genom information om vad som väntar 
kan tillämpas när en patient valt att avsluta behandlingen (Dhotre et al., 2016). Vid vård i 
livets slutskede är det andliga och mentala stödet av yttersta vikt. Det andliga stödet handlar 
om en öppenhet för den döende patientens livsperspektiv samt att vara lyhörd för en 
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eventuell religiös bakgrund. Detta har en positiv inverkan på den döende patienten. 
Sjuksköterskan beskriver att det skapas en meningsfull relation med patienten genom 
öppenhet, stöd, kärlek och vänlighet. Genom att uppfylla de sista önskningarna bidrar det till 
att värdigheten hos patienten bevaras. Detta oavsett om patienten är vid medvetande eller 
inte (Zheng et al., 2015).  

2.2.2. Patientens upplevelse av stöd från sjuksköterskan, patientnavigatorn och 
anhöriga 

Tidigare vårdvetenskaplig forskning visar att patienten upplever stöd genom information 
som värdefullt (Song, Lv, Liu, Huang, Hong, Wang & Wang, 2016). Information angående 
sjukdomen och de förväntade symtomen gör att patienten kan finna en inre trygghet och lugn 
(Sterckx et al., 2015). Patienten upplever att stöd från en avsedd patientnavigator också 
bidrar till att de finner trygghet. En patientnavigator finns till för att guida patienten genom 
det komplexa vårdförloppet inom modern cancervård. Navigatorns uppgifter är att besvara 
frågor och skapa lugn genom närvaro. En patientnavigator kan vara antingen en 
sjuksköterska eller en annan utvald person som fokuserar på stödet till patienten och 
anhöriga. Utifrån stödet får patienten en insyn i vården och en möjlighet att få information 
när övrig vårdpersonal inte har tid. Patienten upplever en trygghet i att även familj och 
vänner blir informerade av patientnavigatorn. Stödet av patientnavigatorn är väsentligt för 
patientens psykologiska och emotionella välbefinnande i kombination med stöd från 
anhöriga (Gotlib et al., 2016). Med tillgång till både en kontaktsjuksköterska och en 
navigationssjuksköterska upplever patienten färre problem med samordning och bättre 
psykosocialt stöd. Detta bidrar till en förbättrad livskvalitet (Wagner et al., 2014). En annan 
stödform som uppskattas är rådgivning. Skriftlig information likt broschyrer tillsammans 
med rådgivning upplevs extra givande (Coolbrandt et al., 2018). Genom att erhålla 
informationsstöd upplever patienten att det är lättare att prata med anhöriga om behandling. 
Det skapar även självförtroende för att hantera och balansera livet hemma trots sjukdomen 
(Mattila et al., 2014). Genom att erhålla stöd från anhöriga medför detta en positiv inverkan 
på tillfrisknandet hos patienten (Coyne, Dieperink, Østergaard, & Creedy, 2017). 
Sjuksköterskan har en viktig roll att se och lyssna till patienten (Sterckx et al., 2015; 
Coolbrandt et al., 2018). Stöd i form av en vänskaplig relation med sjuksköterskan gör att 
patienten känner en bekvämlighet och upplever en känsla av att vara viktig och unik. Stödet 
underlättar för patienten att visualisera stegen i behandlingen (Mattila et al., 2014). 
Patienten upplever och uttrycker en större bekvämlighet att ställa frågor när det finns en 
kontinuerlig sjuksköterskekontakt (Sterckx et al., 2015). Det framkommer även att någon 
slags fysisk beröring från sjuksköterskan uppskattas, det kan innebära en klapp på axeln eller 
att bli hållen i handen (Mattila et al., 2014). 

Ibland upplever patienten bristande stöd från sjuksköterskan (Song et al., 2016; Wagner et 
al., 2014; Mattila et al., 2014). Stöd genom information saknas gällande medicinska 
kostnader och andra känsliga ämnen. Det beskrivs att patienten undviker och skäms för att 
ställa frågor om känsliga ämnen som sex eller döden. Detta bidrar till en upplevelse att 
självständigt behöva söka information om detta (Song et al., 2016). Även ett psykologiskt 
stöd av sjuksköterskan saknas (Wagner et al., 2014; Song et al., 2016). Patienten upplever 
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bristande stöd, exempelvis att sjuksköterskan inte besitter den professionalitet som 
förväntas. Det resulterar i en känsla av osäkerhet gällande behandlingen, vilket gör att oro 
och obehag uppstår. Det sker främst när effektivitet går före bemötande. Vid uteblivet stöd 
upplever patienten att det saknas en klar bild över sjukdomen och vetskapen om 
tillfrisknandet är ovisst. Det saknas även stöd för att kunna skapa framtidsplaner, 
sjuksköterskan fokuserar istället att stödja patienten för att leva här och nu (Mattila et al., 
2014). Stödet genom information uppfyller delvis behoven hos patienten, men inte 
fullständigt. Vad gäller information om nutrition erhålls endast generella råd men det saknas 
individanpassad information (Song et al., 2016).  

2.3. Lagar och styrdokument 

I patientlagen kapitel 5 § 3 (SFS 2014:821) står delaktighet beskrivet som att såväl patient 
som anhöriga ska ha rätt och möjlighet till att vara en del av vårdens utformning och 
genomförande. Även i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen kapitel 16 § 4 (SFS 2017:30) 
ska anhöriga om den närstående så önskar ha möjlighet att delta i utformningen av den 
individuella vårdplanen. International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor 
innefattar fyra huvudområden: Sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 
yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetarna. 
Det primära ansvaret hos sjuksköterskan är främst inriktat på människor i behov av vård. 
Yrkesutövningen syftar till att gynna människliga rättigheter och acceptera individers 
kulturella bakgrund. Även familjen ska respekteras och inkluderas. Lyhördhet och medkänsla 
främjar en öppen kommunikation. Sjuksköterskan är ansvarig för att korrekt och lämplig 
information ges till patienten på ett trovärdigt och respektfullt sätt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 

2.4. Vårdteoretiskt perspektiv  

Nedan beskrivs centrala delar inom Dorothea Orems vårdvetenskapliga teori. Vårdteorin 
betonar egenvårdsbalans, det vill säga att kunna utföra egenvård och stödja en närstående i 
egenvården. Det är högst relevant i detta arbete eftersom fokus ligger på anhöriga och den 
stödjande rollen. De begrepp inom teorin som är relevanta för examensarbetet förklaras 
nedan i följande punkter på en djupare nivå.  

2.4.1. Egenvård och egenvårdsbrist 

Egenvårdskapacitet syftar till egenvård samt till att kunna vårda och stötta anhöriga. Egna 
behov kan identifieras och tillgodoses men även andras behov kan upptäckas och stödjas. 
Egenvård beskrivs som en mänsklig funktion som behövs för att kunna utveckla fysiska och 
psykiska behov. Det krävs även för att kunna utveckla och bevara integritet. Egenvård är 
något som måste läras för att kunna utvecklas. En individs möjlighet att kunna utföra 
egenvård beror dels på ålder och utveckling men även på hälsotillstånd. Allvarliga 
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förändringar i hälsotillståndet, exempelvis en tumör, förändrar människans perspektiv på 
livet. Dessa förändringar kan väcka frågor hos både den som insjuknat men även hos 
anhöriga. När förändringar i hälsa bidrar till att vara totalt eller delvis beroende av någon 
annan förändras den sjukes vardag från att kunna utföra egenvård till att behöva stöd i 
egenvården. Egenvårdsbrist innebär att egenvårdskapaciteten har blivit begränsad. Det vill 
säga kraven som ställs för att kunna tillgodose egna behov är för höga för att kunna uppnås 
på egen hand. Vid egenvårdsbrist uppstår ett omvårdnadsbehov. Sjukdomar eller skador 
påverkar inte bara kroppsliga behov utan involverar även emotionella och mentala behov. 
När människan inte kan uppfylla egenvårdskravet blir stöd och omvårdnad från anhöriga en 
viktig del i omvårdnaden. Omvårdnad kan då utföras av en anhörig som hjälper till med de 
resurser som behövs för den närstående som är i behov av stöd och vård. För att anhöriga ska 
kunna bidra med en optimal omvårdnad måste det finnas en förståelse och ett intresse för 
välmåendet hos den närstående samt en avsikt att göra gott. Stödet som ges beror på vilken 
nivå anhöriga upplever ansvarstagandet (Orem, 2001). 

2.4.2. Omvårdnadssystem  

Omvårdnadssystem består av vårdande handlingar som genomförs av sjuksköterskan för 
patienten med hjälp av anhöriga. Syftet med omvårdnadssystem är att bevara hälsa och 
främja återhämtning efter sjukdom för att patienten ska återfå egenvårdskapaciteten. Det 
finns tre typer av omvårdnadssystem: fullständigt kompenserande, delvis kompenserande 
samt stödjande och undervisande system. Det fullständigt kompenserande systemet bygger 
på de åtgärder sjuksköterskan utför då egenvårdsförmågan hos patienten saknas helt och 
därmed behöver kompenseras av någon annan. I det delvis kompenserande systemet sker ett 
samarbete och en kommunikation mellan sjuksköterskan, patienten och anhöriga för att 
gemensamt tillgodose de behov patienten inte klarar av. Det stödjande och undervisande 
systemet är aktuellt då patienten klarar delar av egenvården självständigt men är i behov av 
stöd. Sjuksköterskan arbetar med hjälpande metoder och medel i omvårdnadssystemen. 
Detta för att bidra till att stärka egenvårdkapacitet hos patienten och bidra till personlig 
utveckling. Sjuksköterskan strävar också efter att inkludera familjen i omvårdnaden (Orem, 
2001). 

2.5. Problemformulering  

Enligt ICN:s etiska kod och patientlagen har sjuksköterskan ett ansvar i och med yrkesrollen 
att stödja patienter och anhöriga. Trots detta upplevs svårigheter med att stödja och 
bibehålla en professionell relation till patienten. Patienten upplever brister i stödet från 
sjuksköterskan och uppskattar stödet från anhöriga. Även sjuksköterskan upplever att det är 
lättare att stödja patienten när anhöriga är närvarande under cancerförloppet. Detta blir 
problematiskt då ansvaret för att stödja den närstående (patienten) inofficiellt läggs över på 
anhöriga. Sjuksköterskan och patienten uppmuntrar och har en förväntning att anhöriga tar 
ansvar för att stödja den närstående. Problemet blir således att ansvaret för stöd till den 
närstående läggs över på anhöriga. Detta är ett problem eftersom sjuksköterskan anser att 
cancer är en barriär för att kunna stödja patienten på bästa möjliga sätt genom en vårdande 
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relation. Det är dessutom ett problem då anhöriga själva kan vara i behov av vård eller stöd i 
samband med en livsomvälvande situation då en närstående fått en cancerdiagnos. 
Sjuksköterskans uppgift enligt ICN:s etiska kod är att familjen ska inkluderas och respekteras 
men detta innebär inte att sjuksköterskans eget ansvar för att stödja tas bort. Dessa 
stödinsatser måste kombineras på ett sådant sätt att det kan skapa ett optimalt stöd för 
patienten. Även enligt det vårdvetenskapliga perspektivet ska det ske ett samarbete och en 
kommunikation för att kunna tillgodose de behov som patienten inte klarar av. För att 
anhöriga ska kunna bidra med en optimal omvårdnad måste det finnas en förståelse för och 
ett intresse för välmående hos den närstående samt en avsikt att göra gott. Om ansvaret då 
läggs över på anhöriga utan att denne har ett intresse, blir utifrån detta inte stödet optimalt. 
Genom att undersöka och beskriva anhörigas upplevelser av att stödja en närstående under 
förloppet av en cancersjukdom kan detta bidra med kunskap till sjuksköterskan. På så sätt 
finns det möjlighet att tidigt i cancerförloppet sätta in stöd till anhöriga i form av exempelvis 
kuratorstöd eller genom anhörigträffar/grupper på sjukhuset eller avdelningen.  

 SYFTE 

Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av att stödja en närstående under förloppet av en 
cancersjukdom. 

 METOD 

Metoden som valdes var en manifest kvalitativ innehållsanalys av bloggar som analyserades 
med en induktiv ansats med utgångspunkt i Lundman och Hällgren Graneheim (2017). 
Manifest innebär att ange information textnära, det vill säga att göra en lättare tolkning som 
inte går ner på djupet (Danielson, 2017). En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att 
beskriva och identifiera variationer, skillnader och likheter i en texts innehåll (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2017). Den kvalitativa innehållsanalysen innefattar en analys av 
narrativa data för att identifiera mönster och teman. Det involverar att data bryts ner i 
mindre enheter och koder, sedan namnges dessa utifrån innehållet. Koderna grupperas 
baserat på likheter (Polit & Beck, 2012). Den induktiva ansatsen beskrivs som att texter 
analyseras förutsättningslöst, det vill säga utan fasta analysramar. Detta kan användas när 
människors upplevelser ska beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Eftersom 
syftet med examensarbetet var att beskriva anhörigas upplevelser av att stödja en närstående 
under ett förloppet av en cancersjuksom ansågs metoden, manifest kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats lämplig. Detta för att människor genom bloggarna delade berättelser 
och upplevelser.  
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4.1. Datainsamling och urval 

Innan datainsamlingen påbörjades sammanställdes en lista med sökord. Sökorden 
bestämdes utifrån examensarbetets syfte. Under processens gång tillkom sökord och andra 
sökord byttes ut då det blev allt för omfattande antal sökträffar. När datainsamlingen 
genomfördes valdes Google ut som sökmotor. Av de träffar som uppkom gjordes ett urval 
utifrån inklusions- och exklusionskriterier med utgångspunkt i Friberg (2017b). 
Inklusionskriterierna var följande: det var en blogg, en anhörig skrev inlägget/inläggen på 
bloggen, inlägget/inläggen handlade om upplevelsen av att stödja en närstående med cancer, 
skribenten var över 18 år och att bloggen var skriven på svenska. Exklusionskriterierna var 
om: blogginlägget var äldre än 5 år gammalt, bloggen inte beskrev upplevelsen av att vara ett 
stöd/stå vid sidan om eller bloggen inte hade uppdaterats mer än en gång i månaden. Vid 
undersökningen av bloggarna sparades de bloggar som uppfyllde inklusionskriterierna och 
de som inte uppfyllde kriterierna valdes bort. Vid sökningarna valdes att inte undersöka 
bloggarna om det blivit ett allt för omfattande antal träffar. Gränsen låg vid 150 träffar då 
detta ansågs som ett överkomligt antal titlar att granska. Åtta bloggar som uppfyllde 
inklusionskriterierna valdes och granskades mer ingående. Vid den mer ingående 
granskningen av bloggarna framkom att en av bloggarna inte besvarade examensarbetets 
syfte, varpå analysenheten exkluderades. Av de bloggar som valdes ut var fem skrivna av 
kvinnor och två av män. Fem av bloggarna valde att skriva ut åldern, vilka var 30, 36, 40, 43 
respektive 47 år. Det gick att urskilja att de som inte valt att skriva åldern var över 18 år bland 
annat på grund av livsstil och högskolestudier. Bloggarna valdes då de uppfyllde 
inklusionskriterierna och beskrev upplevelsen av att stödja en närstående med cancer. En 
överblick och sammanfattning av de valda bloggarna samt en kvalitetsgranskning av 
analysenheterna presenteras i en bloggmatris (Bilaga D). För mer information om hur 
sökningen gick till se sökmatris för bloggar (Tabell 1).  

Tabell 1. Sökmatris för bloggar 

*begränsat antal valdes att granskas då flertal resultat inte visade bloggar utan andra webbsidor samt 
visade flertal inlägg från samma blogg.  

Sökmotor Sökdatum Sökord Begränsningar   Antal 
träffar och 
lästa titlar 

Undersökta 
bloggar  

Valda 
bloggar 

Google 2018-11-15 Anhörigblogg 
cancer 

Sverige, 
Svenska, 2013-
2018 

72 14* 3  

Google 2018-11-15 Leva bredvid 
cancer 
anhörigbloggar 

Sverige, 
Svenska, 2013-
2018 

5 4* 2  

Google  2018-11-15 Gyncancer 
anhörig blogg 

Sverige, 
Svenska, 2013-
2018 

100 15* 1  

Google 2018-11-15 Coloncancer 
anhörig blogg 

Sverige, 
Svenska, 2013-
2018 

115 8* 1  
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4.2. Dataanalys  

Under analysen av de utvalda bloggarna genomfördes en manifest innehållsanalys med en 
induktiv ansats. Först undersöktes bloggarna och domäner valdes. En domän är delar av en 
texts innehåll som beskriver ett specifikt ämne eller område (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Domänerna bidrog till att inlägg som inte relaterade till syftet 
exkluderades som exempelvis inlägg om matrecept, shopping eller enbart bilder. Inläggen 
lästes igenom och meningsenheter som besvarade syftet valdes ut. En meningsenhet är den 
meningsbärande grunden för analysen, det vill säga ord eller meningar som hör ihop i sitt 
innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). När meningsenheterna valdes placerades 
de i en tabell i ett Worddokument. Totalt valdes 195 meningsenheter ut från bloggarna. 
Meningsenheterna kondenserades i samma tabell till kortare, innehållsrika meningar där 
textens centrala innehåll bevarades. Inga ord ändrades utan endast överflödiga ord 
exkluderades. Vid kondenseringen av meningsenheterna valdes 18 meningsenheter bort då 
de vid en närmare granskning inte besvarade syftet. Utifrån de kondenserade 
meningsenheterna skapades koder. En kod beskrivs som en etikett för att kortfattat beskriva 
meningsenheterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Koderna hölls så korta som 
möjligt. Även koderna skrevs i tabellen med meningsenheter och kondenserade 
meningsenheter. När underkategorierna skulle skapas skrevs Worddokumentet med tabellen 
ut. Varje rad klipptes ut och koderna markerades med en markeringspenna. Det söktes efter 
ett mönster av upplevelsen av att stödja. Koderna med liknande innehåll av upplevelser 
placerades i samma hög och till en början skapades 19 högar av möjliga underkategorier. Vid 
en närmare granskning av underkategorierna kunde ytterligare likheter identifieras. Några 
underkategorier kunde slås samman eftersom upplevelserna liknade varandra. Analysen av 
koder och underkategorier upprepades ett flertal gånger under processen men slutligen 
valdes sju underkategorier. Utifrån dessa underkategorier formulerades tre kategorier. En 
kategori består av koder som liknar varandra (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Vid 
fördelningen av underkategorier och koder sågs det till att ingen kod kunde passa in under 
flera underkategorier eller kategorier, samt att varje underkategori passade in under en 
kategori. Kategorierna ändrades och underkategorierna flyttades mellan kategorierna 
kontinuerligt under arbetets gång. Detta för att hela tiden se till att syftet besvarades. De tre 
kategorier som slutligen valdes var finna livsglädje, återkommande behov och 
känslomässiga utmaningar. Ett utdrag ur analysarbetet ses nedan (Tabell 2). 

Tabell 2. Utdrag ur analysarbetet 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

” Det var inte många 
stunder under resan vi 
pratade om att Ronnie 
är sjuk. Allt sådant 
tråkigt var som 
bortblåst en stund. 
Härligt!” (Katarina, 
2017, En vecka går fort) 

Allt sådant 
tråkigt var som 
bortblåst en 
stund. Härligt! 

Allt tråkigt var 
bortblåst en 
stund. 

Leva i nuet  
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4.3. Etiska överväganden 

En blogg definieras som en ”personlig dagbok på webben som uppdateras kontinuerligt” 
(Svenska Akademiens ordlista, 2015b, blogg). Den typen av källa kan ge en bild av 
människors tankar, upplevelser och reaktioner om exempelvis en sjukdom. Om dessa forum 
är öppna, det vill säga saknar medlemskap eller lösenord kan dessa hänvisas till utan 
blogginnehavarens samtycke eller tillstånd (Segesten, 2017). Det inhämtades inte något 
samtycke från blogginnehavarna eftersom hemsidorna ansågs vara offentliga det vill säga 
saknade användarnamn och/eller lösenord. Etiska riktlinjer har använts som utgångspunkt 
där begreppet hederlighet ligger till grund för forskningen (Vetenskapsrådets riktlinjer, 
2017). Det vill säga att texten i bloggarna inte förvrängdes eller förfalskades. Av etiska skäl 
och hänsyn till blogginnehavarna sorterades efternamn, bilder och hemort bort. Av respekt 
för andra personer som nämndes i bloggarna valdes att exkludera dessa. En annan etisk 
aspekt var att inlägg som var skrivna en månad innan insamlingsdatum exkluderades. Detta 
för att de anhöriga skulle ha möjlighet att ta bort eller redigera det som skrivits. För att 
tydligt kunna urskilja var information är hämtad ifrån användes American Psychological 
Association [APA] som referenshanteringssystem (American Psycological Association, 2019).  

” Sedan i våras har vi 
samtalstöd hemma av 
en kurator och en 
diakon som jobbar på 
sjukhuskyrkan. Dessa 
två tjejer är guld värda. 
Jag kallar dem för 
Anna och Åsa. De 
förstår och kan möta 
människor som oss på 
ett sådant fantastiskt 
bra sätt. De vet precis 
vad de ska säga. Jag vet 
inte vad jag hade gjort 
utan dem. Med råd från 
kuratorn så kommer vi 
nu skaffa larm (för 
Jörgen) hem för tex om 
han ramlar igen och jag 
inte kan få upp honom 
själv eller om jag inte är 
hemma så kan han 
larma själv och jag blir 
tryggare när jag inte är 
hemma.” (Annika, 
2014, Kämpar med 
vardagen)  

Sedan i våras 
har vi 
samtalsstöd 
hemma av en 
kurator och en 
diakon. Med råd 
från kuratorn så 
kommer vi nu 
skaffa larm. Jag 
blir tryggare när 
jag inte är 
hemma. 

Blir tryggare Skapa trygghet Finna 
livsglädje 



11 

 RESULTAT 

Utgångspunkten i syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att stödja en närstående 
under förloppet av en cancersjukdom. Resultatet visade tre övergripande kategorier: Finna 
livsglädje, Återkommande behov och Känslomässiga utmaningar som besvarar syftet. 
Dessa utgjordes av sju underkategorier: Leva i nuet, Skapa trygghet, Ventilera känslor, 
Skapa kontroll över situationen, Inre stress, Otillräcklighet och Orkeslöshet. Kategorier och 
underkategorier presenteras nedan (tabell 3).  

Tabell 3. Kategorier och underkategorier.  

Finna livsglädje Återkommande 
behov 

Känslomässiga 
utmaningar 

Leva i nuet 
 

Ventilera känslor 
 

Inre stress 

Skapa trygghet  Skapa kontroll över 
situationen 

Otillräcklighet 

Orkeslöshet 

5.1. Finna livsglädje  

I kategorin placerades två underkategorier Att leva i nuet och Skapa trygghet. Finna 
livsglädje innebar att kunna fokusera på de positiva delarna under en kris samt att hålla en 
positiv attityd. Utgångspunkten var att det kunde komma något positivt ur varje situation. 
Anhöriga beskrev genomgående vikten av att bibehålla positiviteten genom hela 
cancerförloppet. Livsglädjen yttrades även när anhöriga upplevde en gemenskap i familjen 
vilket medförde att trygghet skapades. 

5.1.1.  Leva i nuet 

Anhöriga beskrev vikten av att leva i nuet och ta vara på tiden, innan det eventuellt skulle 
vara för sent. Genom att leva i nuet kunde glädjen ta plats trots utmaningar som annars 
präglade vardagen. Det handlade om prioritering vilket innebar att anhöriga bara gjorde det 
som var viktigast för stunden. Detta gjorde det lättare att bearbeta sorgen. Tidsperspektivet 
på nuet varierade beroende på tillstånd hos den närstående och den unika situationen. Allt 
från att leva minut för minut till dag för dag. Anhöriga levde i en ständig ovisshet. ”Det enda 
vi vet är att vi inte vet vad som händer imorgon” (Karin, 2015, ”Sömn”). De visste inte vad 
prov- eller röntgensvaren skulle visa, de visste inte heller om behandlingen skulle fungera 
eller inte, samt om den skulle ge biverkningar eller inte. På grund av ovissheten var det svårt 
att planera och blicka framåt. Genom att leva i nuet kunde anhöriga trots alla svåra stunder 
uppleva en form av livsglädje. Anhöriga och närstående visste inte vad som skulle hända 
nästa sommar utan de levde här och nu. Det bidrog till att drömmar och semesterplaner inte 
sköts upp ”Vi älskar att resa, så vi passar på att skapa minnen så länge vi kan” (Sara, 2015, 
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” Surprise”). Just resor var ett återkommande fenomen hos de anhöriga vilket bidrog till att 
de levde i nuet. Anhöriga upplevde att en resa gjorde att verkligheten kunde glömmas bort för 
ett tag och ett mentalt vilande uppstod. Det var viktigt för anhöriga att kunna samla kraft för 
att orka vara ett stöd. Genom att ta semester, ta en promenad, ha roligt och göra normala 
saker samlades kraft. Anhöriga upplevde att de behövde ny energi för att ge energi till den 
närstående. ”att få ge mig ut två gånger i veckan och tanka mina batterier så jag kan ge 
energi tillbaks” (Karin, 2015, ” … och en slank hon ner i diket…”). Det betydde i detta 
sammanhang att vara på keramikkurs två gånger i veckan, vilket upplevdes som någonting 
roligt och gav möjlighet för återhämtning. Anhöriga beskrev vikten av egentid eftersom det 
då gavs en möjlighet att finna livsglädje. En paus från livet beskrevs, ”att ta en paus från livet 
där nere och inte behöva vara nära anhörig 24/7, det gör mig lite mer hel just nu” (Ulrika, 
2016, ”Mina axlar de värker”). Livet där nere avsåg livet hos den närstående eftersom de inte 
bodde på samma ort. Det var även betydelsefullt för anhöriga att kunna vara nära den 
närstående och få skratta, vilket bidrog till ork att kunna stödja. Även andra strategier 
användes för att kunna leva i nuet. Exempelvis att äta en middag tillsammans hemma i lugn 
och ro utan att de behövde reflektera över framtiden.  

5.1.2. Skapa trygghet 

Trots svårigheterna med cancersjukdomen uttryckte anhöriga en känsla av gemenskap i 
situationen. ”Jag har INTE cancer, men jag lever med sjukdomen […] vi som familj lever 
tillsammans med sjukdomen” (Kristian, 2015, ”Att leva bredvid cancer”). När familjen 
genomgick cancerförloppet tillsammans samt erhöll en öppen kommunikation mellan likväl 
vuxna som barn skapades upplevelsen av trygghet. Denna upplevelse av trygghet innebar att 
anhöriga kunde finna livsglädje. Även kommunikationen med sjuksköterskan reducerade 
upplevelsen av att vara ensam med bördan. Genom att inte vara ensam med bördan bidrog 
det till att anhöriga upplevde det lättare att agera stöd. ”Med tiden blir man starkare och kan 
slänga iväg tyngden man bär på sina axlar åt helvetet” (Jocke, 2013, ”Kommer min fru 
dö?”). Anhöriga upplevde att de växte in i rollen och därmed skapades en trygghet i den 
stödjande rollen de hade. När anhöriga fick vila genom att vara sjukskrivna eller att den 
närstående hade en bra dag gjorde det att de kände sig friskare och en trygghet skapades. När 
den mådde bra bidrog detta till välmående hos anhöriga och en upplevelse av trygghet kunde 
infinnas. De bra dagarna och perioden efter en avslutad cancerbehandlingsperiod ledde till 
trygghet och livsglädje. ”Röntgenresultatet såg bra ut. Så skönt! Nu kan vi leva i två 
månader till (Sara, 2015, ”på gång”). En annan form av trygghet som beskrevs av anhöriga 
handlade om trygghetslarm. När den närstående hade tillgång till ett trygghetslarm uppstod 
ett lugn att kunna lämna huset. Detta upplevdes som någonting väldigt betryggande då 
vetskapen om att den närstående kunde larma fanns.  

5.2. Återkommande behov 

Kategorin inkluderade två underkategorier Ventilera känslor och Skapa kontroll över 
situationen. De tre underkategorierna beskrev återkommande behov som anhöriga upplevde 
under cancerförloppet som en del av att agera stöd. Behov innebar en längtan efter att något 
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förändrades, tillkom eller togs bort. De anhöriga hade behov av att kunna ventilera känslor 
som uppkom i samband med att de agerade stöd. De anhöriga hade också ett behov av att 
vara den som skapade en kontroll över den aktuella situationen.  

5.2.1. Ventilera känslor 

Anhöriga beskrev tydligt det återkommande behovet av att få ventilera känslor, vilket 
handlade om olika former av stödbehov. Ibland ansåg anhöriga att det räckte med att dela 
tankar och oro med familj och vänner, medan de vid andra tillfällen tycktes behöva kontakt 
med en kurator. Varierande typer av stöd resulterade i att de kände ett lugn i situationen men 
överlag upplevdes det svårt att få hjälp med att bearbeta känslor. Detta beskrevs som ”att 
bestiga ett berg” (Sara, 2015, ” Vad gör du”) eftersom anhöriga upplevde att de inte ens visste 
vad de behövde hjälp med. Anhöriga uttryckte att det var ”skämmigt att behöva hjälp” 
(Katarina, 2016, ”Professionellt stöd”), vilket resulterade i en tvekan att kontakta en kurator. 
De förklarade att det kunde kännas jobbigt med professionell hjälp och de menade att det blir 
ännu ett krav som skulle uppfyllas. Anhöriga beskrev hur jobbigt det var att bära någon 
annans sorg utöver den egna sorgen. Genom att anhöriga ventilerade känslor med andra 
anhöriga i samma situation upplevdes en känsla av lättnad. Det var uppenbart att det tog 
lång tid innan känslor vågade släppas ut. Anhöriga höll per automatik inne med känslorna i 
början av cancerförloppet för att orka stödja den närstående. Det beskrevs av anhöriga som 
en överlevnadsstrategi som innebar att de visade en slags fasad på jobbet. En fasad av att 
vara en tuffare människa, för att inte bryta ihop av all sorg. Vardagen och tryggheten spelade 
en avgörande roll för anhöriga och för hur sorgen kunde bearbetas och ventileras. Ett 
exempel på hur sorg upplevdes och bearbetades var ”vi får nöja oss med att klara av livet 
just nu och sen leva det när tillfälle ges”. (Jocke, 2014, ” Stort och smått”). En annan typ av 
sorg som beskrevs av anhöriga var den ständiga kampen mellan hopp och förtvivlan. Ena 
stunden upplevdes ett hopp om framtiden och att allt skulle bli bra. Förtvivlan uppstod när 
de upplevde att allt rasade samman igen vid exempelvis svåra besked. Det beskrevs som en 
svårighet att kunna agera stöd i denna kamp mellan hopp och förtvivlan och också ett 
återkommande behov av att på något sätt kunna ventilera dessa känslor. Det beskrevs att ”I 
stort sätt när man slängs mellan hopp och förtvivlan så blir prövningen jobbigare och 
mörkret svårare att hålla sig undan ifrån” (Jocke, 2014, ”Stort och smått”). Sorgearbetet 
upplevdes svårare att bearbeta eftersom det först tändes ett hopp som sedan släcktes igen. 
Anhöriga uttryckte att ett nätverk av människor runt omkring under cancerförloppet var 
betydande för att kunna ventilera känslor.  

5.2.2. Skapa kontroll över situationen 

Upplevelsen av att ha ett återkommande behov av och vilja skapa kontroll över situationen 
handlade om ansvarsroller som upplevdes nödvändigt för att uppnå välmående . Oavsett om 
de handlade om att ta hand om barnen, uppdatera vänner och familj eller att få ihop 
vardagspusslet beskrev de anhöriga att de kände att de hade det avgörande ansvaret för att 
allt skulle fungera. ”Min roll liknar navets uppgift i ett hjul” (Katarina, 2016, ” Navet i 
hjulet”). Anhöriga upplevde att de automatiskt tog fixarrollen. De kände ett ansvar men också 
ett behov av att kunna fixa allt som behövdes fixas. I och med upplevelsen att ha ett 
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återkommande behov av att skapa kontroll över situationen inkluderade det även ett ansvar 
för andras känslor och upplevelser ”Som anhörig så måste man på något sätt bära den 
sjukes sorg och sin egen. Ofta vill även folk i vår närhet att jag ska kunna bära deras sorg 
och kunna stötta dem.” (Sara, 2015, ” I den sjukes skugga”). Detta ansvar innebar att ge stöd 
istället för tröst. De anhöriga beskrev vikten av att vara en god lyssnare samt att tillåta den 
närstående att vara ledsen. Genom att skapa kontroll över situationen och att fortsätta framåt 
oavsett omständigheterna ledde till att anhöriga lade vissa egna behov åt sidan för att ta hand 
om och stödja andra. Anhöriga beskrev det upplevde ansvaret som att ”känna sig som en 
sjuksköterska” (Annika, 2014, ”Nära anhörig”). De kunde känna att sjuksköterskerollen 
gjorde att relationen sattes på spel. Det upplevdes att relationen blev yrkesmässig snarare än 
kärleksfull, vilket upplevdes påfrestande. Anhöriga uttryckte även en frustration över att den 
närstående inte frågade om hur anhöriga mådde och vilka behov de hade. Trots detta 
återkom behovet och upplevelsen av ansvar och att skapa kontroll över situationen även när 
anhöriga upplevde att de behövde vara på vakt hela tiden. De hade svårt att lämna den 
närstående eftersom de hela tiden kände att de måste finnas till hands. Anhöriga upplevde 
även en ansvarskänsla att behöva göra allting rätt. Anhöriga beskrev upplevelsen av att hjälpa 
den närstående med den utrustning som behövdes för behandlingen. Det ansågs viktigt att 
kunna hantera den medicintekniska utrustningen på rätt sätt. När det uppstod problem med 
utrustningen upplevdes en känsla av att gå in i rollen som felsökare. Det återkommande 
behovet av ansvar av kontroll kunde uppfyllas genom att anhöriga kunde skapa kontroll över 
situationen. De anhöriga uttryckte även att rollen som anhörig innebar att skapa kontroll 
genom att stå för det friska i familjen. Det gjorde att de kunde känna en oro över att själva bli 
sjuka, även om det bara handlade om en förkylning.  

5.3. Känslomässiga utmaningar 

Inom kategorin känslomässiga utmaningar inkluderades tre underkategorier: Inre stress, 
Otillräcklighet och Orkeslöshet. Upplevelsen av dessa känslomässiga utmaningar 
inkluderade ett känsloförlopp med flera faser där känslor uppkommer och återkommer 
under cancerförloppets gång i samband med att anhöriga stödjer den närstående. Känslorna 
av bland annat otillräcklighet och orkeslöshet skapade en inre stress hos de anhöriga som 
bidrog till att de upplevde situationen som utmanande. 

5.3.1. Inre stress  

Inre stress var återkommande hos alla anhöriga och beskrevs som en känslomässig utmaning 
i samband med att agera stöd till den närstående. Anhöriga beskrev en inre stress där känslor 
som rädsla, ångest, oro och ilska präglade vardagen. Några av de anhöriga uttryckte även 
hjärtklappning och ett tryck över bröstet som ett resultat av den inre stressen. Rädslan hos 
anhöriga handlade främst om att se den närstående sväva mellan liv och död, men även 
rädsla att de själva skulle få cancer. En anhörig uttryckte ”jag vågar knappt gå till 
husläkaren för att kolla upp sådant som skulle behövas kollas upp, för jag är så 
fruktansvärt rädd att jag ska få höra orden Sara du har cancer” (Sara, 2015, ” Det kan 
hända mig”). Rädslan var en del av den inre stressen som var ständigt närvarande och en 
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ständig utmaning som inte gick att undvika. Anhöriga beskrev också den ständiga ångesten 
som fanns. De menade att ångesten fanns närvarande dag som natt och anhöriga upplevde 
ångest över att livet kändes som ett fängelse vilket bidrog till en utmaning att kunna agera 
stöd åt den närstående. Ångesten uttrycktes oftast genom illamående och som ett paralyserat 
tillstånd. Den inre stressen som ångesten medförde förvärrade situationen ytterligare. 
Ångesten förekom ofta i kombination med en oro över framtiden men även i kombination 
med oron för måendet hos den närstående. Utöver rädsla, oro och ångest fanns det även en 
underliggande frustration och ilska. Den ilska som beskrevs hos anhöriga handlade om 
frustration över att se när cancersjukdomen plågade den närstående vilket upplevdes som en 
känslomässig utmaning. Detta eftersom att de upplevde att de inte kunde stödja den 
närstående ett optimalt under dessa stunder vilket ledde till en frustration. Anhöriga beskrev 
ilskan som ”där står vi mitt i ett krig utan vapen. Jag är arg på dig cancer” (Ulrika, 2017, ” 
Nytt år”). Anhöriga upplevde att de hade lätt att bli arga och irriterade för minsta lilla, vilket 
kunde utläsas som ett lidande. Genom den återkommande och ibland ständiga upplevelsen 
av ilska, ångest, oro och rädsla var den psykiska pressen utmanande för de anhöriga och 
upplevelsen av inre stress låg stundtals på en hög nivå.  

5.3.2. Otillräcklighet 

En av upplevelserna som identifierades vid analysen var känslan eller upplevelsen av att vara 
otillräcklig. Anhöriga upplevde att de inte kunde hantera situationen de befann sig i. Detta 
resulterade i de flesta fall till dåligt samvete, skuld och skam. ”Skammen att jag är mer rädd 
än hon” (Karin, 2014, ”Tre frågor”). Skam och skuldkänslorna medförde att anhöriga 
försökte vara den starka i relationen. Det upplevdes som en utmaning att upprätthålla 
fasaden av att vara stark och ha kontroll. Anhöriga upplevde ofta att de inte orkade vara det 
stöd så som det förväntades av dem. Därmed uppkom en känsla av att inte räcka till, vilket 
beskrevs som en känslomässig utmaning. En annan situation där otillräckligheten uttrycktes 
var under väntan. Väntan var ett återkommande begrepp för de anhöriga. Väntan på diagnos, 
väntan på att starta behandlingen eller ”väntar på att hålla hans hand och torka hans tårar, 
väntan på svar” (Sara, 2015, ”Väntan”). Anhöriga beskrev väntan som frustrerande och 
jobbig och att det var en utmaning för anhöriga varje gång de var tvungna att vänta. Anhöriga 
beskrev att de inte visste hur de kunde vara ett stöd och att de kände en uppgivenhet och 
irritation över situationen. ”Jag kände mig hjälplös och otillräcklig” (Kristian, 2015, ” Att 
leva bredvid cancer”). Maktlösheten och att bara stå bredvid och vänta, att inte kunna göra 
någonting, var ett återkommande fenomen under cancerförloppet. En annan aspekt av 
otillräckligheten var att uppleva ensamhet. Ensamheten upplevdes utpräglad då stödet och 
informationen angående den närståendes sjukdomstillstånd från sjuksköterskan upplevdes 
bristfälligt. Anhöriga beskrev hur den uteblivna informationen resulterade i en otillräcklighet 
eftersom de då inte visste hur de kunde stödja den närstående. Genom att anhöriga inte fick 
ta del av besluten rörande den närståendes vård upplevdes en känslomässig utmaning. Det 
beskrevs att det var en börda att stå bredvid och se hur den närstående plågades eller hur 
denne var helt utslagen av cancerbehandlingen. Anhöriga upplevde att de oftast glömdes bort 
av vården vilket ledde till en ännu större känsla av otillräcklighet. 
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5.3.3. Orkeslöshet 

Det som var mest framträdande när anhöriga beskrev orkeslöshet var den påfrestande 
tröttheten. Tröttheten resulterade i att anhöriga var helt utmattade, de upplevde en svårighet 
att orka med allt som innebar att vara anhöriga. De anhöriga jobbade heltid eller näst intill 
heltid för att sedan komma hem och fortsätta med uppgiften att vara en stöttande anhörig. 
Exempelvis beskrev anhöriga att de efter jobbet bara ville sitta i soffan och titta på en film. 
Anhöriga uttryckte hur tungt det var att försöka ha energi för två, både för sig själv och för 
den närstående. ”Ibland orkar jag inte vara ett stöd för D. Jag orkar ju knappt att ta hand 
om mig själv” (Sara, 2016, ”Att vara anhörig”). När de kom hem från en dag av jobb orkade 
de inte vara ett stöd utan önskade egentligen att någon skulle ta hand om dem. En vanlig del 
av dessa känslomässiga utmaningar var att anhöriga upplevde sömnsvårigheter under 
cancerförloppet. Detta ledde till att de ofta låg sömnlösa på nätterna. Anhöriga beskrev hur 
de vaknade flera gånger per natt och detta bidrog till att orkeslösheten bara ökade. 
Sömnproblemen berodde på olika saker, dels på grund av inre stress och men även på grund 
av de psykiska påfrestningarna cancersjukdomen innebar. Även den medicintekniska 
utrustningen upplevdes påfrestande för anhöriga. Exempelvis beskrevs en maskin som 
jobbade hela natten och utförde en slags strålbehandling. Detta bidrog till ständiga ljud från 
maskinen vilket påverkade sömnkvalitén hos såväl anhöriga som närstående. Sömnen ansågs 
vara viktigt för anhöriga för att kunna samla kraft och därför påverkades anhöriga när 
sömnkvalitén påverkades. Måendet var beroende av en fungerande sömn. ”När en måste 
samla energi för att lyfta en gaffel kanske ni får en idé om vad det är för trötthet jag skriver 
om. (Sara, 2016, ” När en inte orkar”). Orkeslösheten kunde vara så pass utbredd att 
anhöriga inte längre orkade med att hantera basala behov. 

 DISKUSSION 

Nedan följer resultatdiskussion där resultatet diskuteras mot bakgrundens tidigare forskning, 
vårdteoretiska perspektiv samt lagar och styrdokument. Följt av metoddiskussion där de val 
som beskrevs i metod avsnittet diskuteras och förklaras utförligt. Slutligen följer en 
etikdiskussion som diskuteras mot det etiska övervägandet samt andra etiska dilemman som 
uppkommit under examensarbetet.  

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att stödja en närstående under förloppet av 
en cancersjukdom. I resultatet framkom att anhöriga upplevde både upplyftande och 
nedtyngande upplevelser av att stödja en närstående. I resultatet beskrevs anhörigas 
upplevelser av att finna livsglädje genom att leva i nuet och att skapa trygghet. Anhöriga 
beskrev också återkommande behov av att behöva ventilera känslor och att skapa kontroll 
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över situationen de befann sig i. Känslomässiga utmaningar är en upplevelse anhöriga 
beskrev i form av inre stress, otillräcklighet och orkeslöshet.  

Resultatet framhävde anhörigas insikt om att ta vara på tiden tillsammans med den 
närstående och uppskatta varje stund. I tidigare forskning beskrivs ett liknande fenomen där 
sjuksköterskan uppmuntrar till och stödjer patienten att leva i nuet (Mattila et al., 2014). I 
resultatet beskrevs att närhet var en viktig aspekt för att kunna uppleva välbefinnande i 
situationen. Även detta visar en likhet med tidigare forskning där fysisk kontakt uppmuntras 
mellan anhöriga och närstående (Mattila et al., 2014; Zheng et al., 2015). Resultatet visade 
att anhöriga ibland upplevde en utmaning att stödja den närstående och att det fanns ett 
behov av egentid där egenvård kunde tillämpas, det vill säga tillgodose egna behov (Orem, 
2001). Detta bidrog till att anhöriga orkade en stund till och fick en chans att samla kraft 
både mentalt och fysiskt. Det är en likhet med tidigare forskning som beskriver att 
sjuksköterskan uppmanar anhöriga till egentid och att ta en paus ibland (Mattila et al., 2014). 
Ur ett vårdteoretiskt perspektiv är egenvård är en mänsklig funktion som är nödvändig för att 
kunna utvecklas (Orem, 2001). Detta kan jämföras med resultatet som indikerade att det var 
viktigt för anhöriga att finna livsglädje genom att leva i nuet. Resor och fritidsintressen 
bidrog till att anhöriga hade tid för reflektion och kunde därmed se på situationen med nya 
ögon, vilket är en form av utveckling. 

Vidare visade resultatet att anhöriga upplevde ett lugn och en trygghet skapades i situationer 
där de hade kontroll och var medvetna om vad som pågick. Gemenskap inom familjen eller 
tillsammans med sjuksköterskan bidrog till en form av livsglädje hos såväl anhöriga som 
närstående. När det förekom en god kommunikation, när bra besked gavs eller när de fick 
tydlig information skapades en trygghet i det fortsatta stödet till den närstående. Vikten av 
information är något som är en tydlig likhet med tidigare forskning. Både skriftlig och 
muntlig information från sjuksköterskan används som en metod för att stödja patienten och 
anhöriga (Dhotre et al., 2016; Mattila et al., 2014). I resultatet beskrev anhöriga att en 
trygghet skapades när den närstående mådde bra, vilket kunde uppstå i samband med en 
avslutad cancerbehandling. Ett intressant perspektiv är att resultatet inte beskrev huruvida 
en patientnavigator fanns tillgänglig i vården. Enligt tidigare forskning har en 
patientnavigator en betydande roll vad gäller stöd till både patienten och anhöriga (Gotlib 
Conn et al., 2016). Enligt resultatet upplevde anhöriga ett ökat lugn när det fanns en 
fungerande kommunikation med sjuksköterskan. Detta bidrog då till anhörigas förmåga att 
orka agera stöd. Detta kan jämföras med det vårdteoretiska perspektivet där samarbete är i 
fokus. Samarbete mellan sjuksköterskan, anhöriga och den närstående är en förutsättning för 
att kunna stödja den närstående i egenvården (Orem, 2001). Resultat visade att samarbete 
skapade en trygghet hos anhöriga. 

I resultatet påvisades det återkommande behovet av att uttrycka känslor hos anhöriga. Det 
framkom att anhöriga ibland föredrog att hålla inne med känslor medan de andra gånger 
ville uttrycka dem verbalt eller emotionellt. Det fanns svårigheter för anhöriga att be om 
hjälp att hantera känslor. För att kunna tillgodose det återkommande behovet av att dela och 
utbyta upplevelser och känslor upplevdes det viktigt att ha ett nätverk med vänner och familj. 
Det beskrivs att det förekom en längtan hos anhöriga att bli omhändertagna, inkluderade och 
lyssnade på. I enlighet med det vårdvetenskapliga perspektivet har sjuksköterskan som mål 
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att bjuda in familjen att vara en del av vården (Orem, 2001). Trots detta beskrev anhöriga att 
de upplevdes var bortglömda i vården. Enligt patientlagen kapitel 5 § 3 (SFS 2014:821) och 
hälso- och sjukvårdslagen kapitel 16 § 4 (SFS 2017:30) ska såväl patient som anhöriga ha 
möjlighet att vara en del av vårdens utformning och genomförande. Resultatet synliggör 
exkluderingen och anhörigas upplevelse av att vara bortglömd, vilket strider emot 
patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Liksom lagarna belyser ICN:s etiska kod vikten 
av att familjen inkluderas i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt den tidigare 
forskningen upplevde sjuksköterskan att lagstiftningen och den etiska koden följs detta följs 
genom att anhöriga inkluderas i vården och att det erbjuds tröst och stöd till dem (Zheng et 
al., 2015). Uppfattningen som beskrivs i tidigare forskning av hur stödet upplevdes från 
sjuksköterskans perspektiv skiljer sig från de anhörigas upplevelser som beskrivs i resultatet. 
Olikheterna i sjuksköterskans och anhörigas upplevelser av situationen är något som bör 
uppmärksammas. Speciellt då det utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv framgår att det bör 
ske ett samarbete och föras en god kommunikation mellan sjuksköterskan, anhöriga och 
patienten (Orem, 2001). Genom att samarbeta med anhöriga kan optimala förutsättningar 
för vård skapas för patienten vilket främjar alla inblandade parter.  

Resultatet belyste anhörigas återkommande behov av att skapa kontroll över situationen. 
Rollen i familjen förändrades i och med den närståendes cancersjukdom. Anhöriga upplevde 
att det fanns ett behov av och ett ansvar att ställa upp för den närstående men även för resten 
av familjen. Uppgifter som att lösa alla problem, finnas tillgänglig men även att ansvara för 
andras känslor var en del av vardagen hos anhöriga. Resultatets bild av anhörigas upplevelser 
av att uppleva ett behov av att stödja den närstående är inget som lyfts fram i tidigare 
forskning. Däremot beskrivs det att anhörigas stöd påverkar tillfrisknandet på ett positivt sätt 
(Coyne et al., 2017). I resultatet beskrevs hur anhöriga upplevde ett behov av att ta skapa 
kontroll över situationen. I och med cancersjukdomen påverkades rollfördelningen i 
familjen. De anhöriga beskrev både ett ansvar för men även ett behov av att skapa kontroll. I 
tidigare forskning nämns att patientnavigatorns stöd var väsentligt för patientens 
emotionella välbefinnande och det beskrivs i kombination med stödet från anhöriga (Gotlib 
et al., 2016). Patienten är utifrån den tidigare forskningen i behov av stödet från anhöriga 
samtidigt som resultatet beskriver att anhöriga är i behov av att stödja och skapa kontroll 
över den nya situationen för att de ska uppleva välmående. Resultatet beskrev hur anhöriga 
ibland lade egna behov åt sidan för att istället stödja och ta hand om den närstående och 
andra i omgivningen. Detta kan jämföras med begreppet egenvårdskapacitet som förutom att 
kunna identifiera egna behov även innebär att kunna tillgodose och upptäcka andras behov. I 
resultatet beskrev anhöriga hur de identifierade och tillgodosåg andras behov, både den 
närståendes men även andra familjemedlemmars. I det vårdteoretiska perspektivet beskrivs 
att stödets kvalitet påverkas av hur anhöriga upplever skyldigheten att stödja den närstående 
(Orem, 2001). Det kan innebära att beroende på anhörigas mående och situation kan stödets 
kvalitet bli lidande. 

Resultatet visade att den närståendes cancersjukdom innebar känslomässiga utmaningar för 
anhöriga. Tidigare forskning beskriver att patienten hade känslomässiga utmaningar under 
cancerförloppet bland annat i form av att det upplevdes pinsamt att ställa frågor om sex eller 
döden (Song et al., 2016). Även att patienten upplevde det vara väsentligt för det psykiska 
och emotionella välmående att få stöd från andra, exempelvis anhöriga, patientnavigator 
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eller sjuksköterska. I likhet med tidigare forskning visade resultatet att känslomässiga 
utmaningar förekom även hos anhöriga. De känslomässiga utmaningarna innebar en inre 
stress och bestod bland annat av oro, ångest och rädsla. Tidigare forskning visar att 
närstående upplever en ökad livskvalitet när sjuksköterskan eller annan vårdpersonal bidrar 
med mentalt stöd (Wagner et al., 2014; Gotlib Conn et al., 2016). Detta kan liknas med 
egenvårdsbrist det vill säga att kraven för att kunna tillgodose egna behov är för höga och när 
brister i egenvårdskapaciteten uppstår finns ett omvårdnads eller stödbehov (Orem, 2001). 
Patienten har en egenvårdsbrist och är i behov av stöd på grund av de känslomässiga 
utmaningarna och behöver stöd från andra för att kunna öka livskvalitén. Hur ska då 
anhöriga, med liknande känslomässiga utmaningar, stödja den närstående? Tidigare 
forskning beskrev att sjuksköterskan har en viktig stödjande funktion men trots detta 
upplevdes det även för dem som en utmaning att stödja patienten. Sjuksköterskan beskrev 
att det var svårt att skapa en emotionell psykosocial relation till patienten och visa empati 
utan att själv påverkas (Taleghani, et al., 2018). Detta kan liknas med resultatet där anhöriga 
beskrev att den inre stressen i form av oro, ångest, rädsla och frustration var en utmaning för 
att kunna stödja den närstående. När oro och rädsla för negativa besked var ständigt 
närvarande upplevdes det vara en utmaning att stödja den närstående på ett optimalt sätt.  

Vidare beskrev resultatet känslomässiga utmaningar i form av otillräcklighet det vill säga att 
inte räcka till och inte ha någon förmåga att påverka situationen. Det innebar en utmaning 
att stå bredvid och vänta. Att se den närstående lida orsakade lidande även hos anhöriga. I 
tidigare forskning finns likheter med resultatet då sjuksköterskan beskriver upplevelsen av 
att stå bredvid och inte kunna påverka som utmanande (Dhotre et al., 2016). Resultatet 
beskrev även anhörigas upplevelse av att vara övergiven och utelämnad i situationen. 
Anhöriga upplevde ibland att de inte fick tillräckligt med information från sjuksköterskan 
angående den närståendes individuella vård. Det resulterade i en begränsad förståelse hos 
anhöriga. Detta kan jämföras med det vårdteoretiska perspektivet där det måste finnas en 
förståelse för måendet hos den närstående för att en god omvårdnad kan uppstå (Orem, 
2001). Otillräckligheten bidrog till att anhöriga upplevde att de inte kunde upprätthålla den 
mentala styrkan som krävdes för att orka stödja. Resultatet beskrev att även anhöriga 
upplevde att det kunde vara svårt att tillgodose egna behov vilket kan jämföras med 
egenvårdsbrist där kraven som ställs för att kunna tillgodose behoven är för höga (Orem, 
2001). Resultatet visade att anhöriga upplevde att de inte kunde hantera situationen vilket 
tyder på att kraven var för höga och oproportionerliga i stunden. Anhöriga kände att det 
fanns förväntningar på att de skulle göra mer än de klarade av vilket ytterligare bidrog till 
upplevelsen av otillräcklighet.  

Den känslomässiga utmaningen orkeslöshet beskrevs i resultatet var att inte orka mer, att 
vara helt utpumpad på energi och att ha sömnbrist. En utmaning i att inte bara orka själv 
utan att behöva orka och ha energi för någon annan. Tidigare forskning beskriver att 
sjuksköterskan kan vara ett stöd genom att finnas tillgänglig för anhöriga (Mattila et al., 
2014). I motsats till tidigare forskning tyder dock resultatet på att anhöriga inte alltid 
upplever detta stöd. Utifrån tidigare forskning beskrivs vikten av att anhöriga är delaktiga i 
vården av den närstående. Sjuksköterskan upplever att det är lättare att vårda när de 
anhöriga finns med och stödjer den närstående (Dhotre, Adams, Herbert, Bottai & Heiney, 
2016). I likhet med detta beskriver vårdvetenskapligt perspektiv att när egenvård inte kan 
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utföras blir stöd från anhöriga viktigt (Orem, 2001). Resultatet tyder på att anhöriga 
fortfarande upplever det som en känslomässig utmaning att kämpa vidare och orka stödja 
trots tröttheten och orkeslösheten. Den stödjande rollen beskrevs av anhöriga som ett 
heltidsjobb vilket gjorde att tröttheten blev mer uttalad.  

6.2. Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en manifest kvalitativ innehållsanalys av bloggar med en induktiv 
ansats. Metoden avser att analysera textnära innehåll och jämföra textens likheter och 
skillnader (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Metoden ansågs relevant då syftet var att 
beskriva anhörigas upplevelser av att stödja en närstående under förloppet av en 
cancersjukdom. Genom att textnära analysera upplevelser via de anhörigas bloggar medförde 
detta att en verklighetstrogen bild skapades. Texten tolkades inte på en djupare nivå under 
analysen, utan endast det uppenbara innehållet analyserades. Detta i enlighet med 
beskrivningen av hur en manifest analys genomförs (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
En styrka i metoden var att genom en manifest innehållsanalys av bloggar kunde anhörigas 
upplevelser lyftas fram utan att någon annan tidigare tolkat eller vridit på upplevelserna. 
Bloggarnas egna ord användes i citaten vilket bevisar den textnära analysen i metoden. 
Däremot kräver en manifest analys fortfarande en viss nivå av tolkning och analys för att inte 
förlora textens helhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Detta är något som 
uppmärksammades som en utmaning under analysprocessens gång. Analysprocessen avsåg 
att identifiera domäner, meningsenheter, kondensera dessa, skapa koder, underkategorier 
och kategorier. Kategori valdes som högsta abstraktionsnivå då materialet inte ansågs vara 
tillräckligt omfattade för att en högre nivå med underteman och teman behövdes. En 
svårighet i att skapa underkategorier och kategorier var att ingen kod eller meningsenhet fick 
passa in under flertalet underkategorier eller kategorier. Det upplevdes även svårt att komma 
fram till vilka rubriker som skulle användas till underkategorier och kategorier vilket bidrog 
till att detta förblev en dynamisk process under examensarbetes gång. Det kan vara speciellt 
svårt vid upplevelser att sortera kategorier och underkategorier då dessa ofta är komplexa 
och kan ha flera innebörder (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

En annan metod som hade kunnat användas var en kvalitativ systematisk litteraturstudie. 
Vid denna metod hade resultatet i vårdvetenskapliga artiklar analyserats. En svaghet skulle 
varit att vid intervjuer i artiklarna kunde riktade frågor kunnat förekomma, vilket kunde ha 
bidragit till att framställningen av upplevelserna vinklades. Om artiklar användes där 
empiriska studier genomförts skulle kontroll över hur upplevelserna vinklades och 
analyserades saknas. Detta kunde ha bidragit till att upplevelserna inte var de anhörigas 
längre, utan artikelforskarnas tolkning av anhörigas upplevelser. I och med vald metod blev 
resultatet neutralt då examensarbetets författare inte hade någon möjlighet att påverka 
upplevelserna de anhöriga hade. Till en början övervägdes om podcasts skulle användas som 
analysenhet för analysprocessen istället för bloggar. Vid en närmare granskning av utbudet 
av podcasts framkom att det var ett begränsat urval av podcasts. En jämförelse mellan 
bloggar och podcasts som analysenheter genomfördes och det framkom att det fanns ett 
större utbud av bloggar som besvarade syftet. Om podcasts hade använts hade en 
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transkribering av avsnitten behövts genomföras för att sedan analysera innehållet. Det 
ansågs att denna process skulle bli allt för tidskrävande för examensarbetes omfattning i 
relation till mängden av data som besvarade syftet.  

Eftersom det förekommer anhöriga av olika kön inom vården valdes det att inkludera 
analysenheter av både män och kvinnor. Relevansen ansågs högre när olika kön på anhöriga 
inkluderades. Det valdes att inte fokusera på en specifik cancerdiagnos då upplevelserna som 
valdes var inriktade på anhörigas stödjande roll snarare än upplevelsen av cancersjukdomen. 
Sökorden kan dock förstås som att specifika cancerdiagnoser valdes. Till en början användes 
sökord för de vanligaste cancersjukdomarna, men detta resulterade i alldeles för många 
sökträffar. Sökord som gyncancer och coloncancer valdes sedan för att minska antalet 
sökträffar. Ett inklusionskriterie som valdes var att alla bloggarna skulle vara skrivna på 
svenska. Detta på grund av att de inkluderade anhöriga och närstående vårdades inom 
svensk sjukvård. Resultatet skulle därmed enkelt kunna appliceras i svensk sjukvård. Detta 
för att sjuksköterskan i Sverige skulle kunna ta del av examensarbetet och få en ökad 
kunskap om anhörigas stödjande roll. Resultatet kunde ha varit annorlunda om analyser av 
utländska bloggar användes, bland annat på grund av kulturskillnader. Detta skulle i så fall 
krävt ytterligare studier och analysarbete.  

En kvalitetsgranskning av bloggarna genomfördes med utgångspunkt att granska webbaserat 
material. När material fanns på webben saknades kontroll över kvaliteten på materialet vilket 
gjorde att författarna av examensarbetet var utelämnade att själva uppskatta 
kvalitetsbedömningen. Webbaserade sidor är generellt sätt styrda av reklam och sponsring 
vilket kan bidra till att materialet är vinklat (Segesten, 2017). Reklam förekom på alla bloggar 
utom en. Reklamen förekom som annonser och som pop-up reklam. Detta påverkade dock 
inte möjligheten att kunna utläsa textens innehåll. Det förekom också cookies på alla 
bloggarna vilket gjorde att denna ruta behövdes klickas ner för att kunna läsa ostört. Det 
förekommer att material på webben förändras eller försvinner (Segesten, 2017). Detta var 
något som erfors då en av analysenheterna raderades mellan datainsamling och påbörjan av 
dataanalysen. Detta medförde att en ny analysenhet behövde finnas. För att undvika detta 
hade alla blogginläggen från analysenheten kunnat läggas in i ett Worddokument och på så 
sätt ha tillgång till oförändrat material. 

Tillförlitlighet är ett mått på noggrannhet och pålitlighet, det vill säga att en studie kan 
komma fram till ett liknande resultat om samma förutsättningar finns. Desto mindre 
variation i resultat desto högre tillförlitlighet. En noggrann beskrivning av metoden och 
analysprocessen ska finnas med samt att diskussioner och reflektioner ska förekomma. 
Trovärdigheten i resultatet visar förtroende för sanningen och tolkningar. Det är viktigt att 
sträva efter ett förtroende för sanningen i resultatet så att läsaren ska kunna utvärdera 
trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). Trovärdighet innebär också att läsaren ska försäkras om 
att resultatet är giltigt och rimligt. En metod för att säkerställa trovärdigheten är att diskutera 
analysen och resultatet med vänner och kollegor för att säkerställa att analysen är grundad i 
datamaterialet (Henricsson & Wallgren, 2012). Trovärdigheten stärktes genom att under 
handledningstillfällen låta studiekamrater läsa igenom och opponera på de olika stadierna 
under examensarbetets arbetsprocess. Efter att andra fått läsa igenom och kommentera 
examensarbetet skriftligt skedde en muntlig diskussion kring hur arbetet kunde förankras i 
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analysmaterialet och hur detta därmed kunde stärka trovärdigheten av resultatet. Även 
externa familjemedlemmar som inte tidigare tagit del av examensarbetet fick läsa och 
kommentera examensarbetet. En diskussion fördes kring hur resultatet och analysen kunde 
förtydligas för att därmed stärka trovärdigheten. Vid analysen av resultatet fanns en 
försiktighet med att generalisera resultatet. En för bred generalisering av resultatet, utan att 
det kan stärkas av resultatet, kan sänka examensarbetets trovärdighet (Henricsson, 2017). 
Resultatets trovärdighet ökar tillförlitligheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2017). Examensarbetets tillförlitlighet stärktes genom att varje del av analysprocessen 
reflekterats kring och diskuterats. Variationer och alternativa lösningar har diskuterats 
gemensamt. Detta bidrog till att vissa delar ändrades och förtydligades exempelvis att 
meningsenheter togs bort eller att en kod bytte underkategori. I och med att det var två 
författare av examensarbetet bidrog det till att en djupare förståelse skapades vilket ökar 
tillförlitligheten. Om studien skulle göras om med samma analysenheter skulle troligtvis ett 
liknande resultat uppnås. Om det däremot adderades flera analysenheter eller om 
analysenheterna byttes ut skulle en viss variation kunna uppstå eftersom upplevelser är 
individuella och därmed kan variera. Resultatet borde dock vara liknande om liknande 
förutsättningar finns.  

Giltigheten reflekterar sanningsgraden i slutsatserna som dras i examensarbetet, hur 
väletablerade dessa är i resultatet och syftet (Polit & Beck, 2012). Ett resultat kan anses vara 
giltigt om det representerar upplevelserna, det vill säga besvarade syftet. Likheter och 
skillnader ska kunna identifieras för att resultatet ska anses giltigt (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). I examensarbetet påvisades variationer i resultatets innehåll, vilket 
presenteras i form av kategorier och underkategorier. Detta bidrog till att syftet kunde 
besvaras. Även likheter uppmärksammades och beskrevs. Citat användes från 
analysenheterna i resultatet för att stärka och lyfta textens innehåll men även för att öka 
giltigheten. Genom att använda citat ges det en chans att granska tolkning av innehållet och 
bedöma examensarbetets giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Överförbarhet beskriver i vilken grad resultatet kan överföras till andra situationer eller 
grupper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2012). Resultatet är noggrant 
beskrivet och även metoden är utförligt beskriven vilket ökar överförbarheten. Resultatet 
anses i viss mån vara överförbart. Detta eftersom att resultatet beskriver känslor som 
generellt kan vara återkommande vid ovisshet. Dock är det endast sju analysenheter 
inkluderade och dessa är dessutom skrivna på svenska vilket försvårar överförbarheten 
internationellt. Det är ett begränsat urval vilket bidrar till att det kan saknas upplevelser som 
kan beskrivas i andra analysenheter. Upplevelser är dessutom personliga och kan därför 
variera vilket kan påverka resultatet och därmed även överförbarheten.  

6.3. Etikdiskussion  

Examensarbetets analysunderlag utgjordes av obearbetat datamaterial i form av bloggar. 
Detta innebar att författarna av examensarbetet stod för analysen. Det upplevdes i perioder 
svårt att bibehålla ett objektivt förhållningsätt under analysen och datainsamlingen då 
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bloggarna var skrivna på ett personligt och gripande sätt. För att förbli objektiva fanns hela 
tiden syftet skrivet på en lapp vid sidan om. Detta för att påminnas om vad som var av 
betydelse för analysen och senare resultatet. Eftersom en förförståelse inom området fanns 
samt personliga erfarenheter av att vara anhöriga kunde dessa vara svåra att ignorera. En 
metod som användes var att diskutera erfarenheterna och förförståelsen mellan varandra för 
att därmed kunna kontrollera varandra och säkerställa att enbart de anhöriga bloggarnas 
upplevelser inkluderades. En fortlöpande etisk diskussion kring om de anhöriga bloggarna 
skulle kontaktas för ett godkännande att ha med analysenheten inför att dataanalysen skulle 
påbörjas. De anhörigas upplevelser kunde ibland anses vara personliga och känsliga och 
ansågs därför kunna vara av god sed att få godkännanden innan de används. Det valde dock 
att utgå från faktumet att bloggarna är öppna forum. De saknar medlemskap och lösenord 
och därför anses vara offentliga och därmed är tillåtet att använda bloggarna utan tillstånd 
(Segesten, 2017). Detta eftersom att det kunde vara tidskrävande och omständligt att få tag 
på alla bloggande anhöriga vilket kunde försena analysen och examensarbetet. På grund av 
en begränsad tidsperiod att skriva och analysera valdes det att inte inhämta ett godkännande. 
En diskussion fördes kring om alla blogginläggen från analysenheterna skulle skrivas ut eller 
kopieras och läggas in i ett Worddokument innan bearbetningen och analysen av 
analysenheterna påbörjades. Material på webben kan förändras eller raderas (Segesten, 
2017). Genom att spara materialet offline skulle detta kunnat undvikas. Detta valdes dock 
bort då respekt ville visas till de bloggande anhöriga. De bloggande anhöriga skulle ha 
möjligheten att redigera eller ta bort inlägget i efterhand då det handlade om personliga 
upplevelser som publicerats officiellt. Även av denna anledning valdes att inte inkludera 
några inlägg som var skrivna senare än en månad innan datainsamlings datum. Ingen text 
har förvrängts eller plagierats och god forskningssed används. Författarna av examensarbetet 
kan på ett moraliskt plan försvara examensarbetet och intyga att vetenskapsrådets riktlinjer 
har applicerats (Vetenskapsrådet, 2017).  

 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva anhörigas upplevelser av att stödja en närstående 
under förloppet av en cancersjukdom. Det har framkommit att syftet går att besvara som en 
komplex kombination av glädje, sorg, frustration och uppgivenhet. Det framkom att det var 
viktigt att anhörigas behov tillfredsställdes för att bibehålla en positiv livshållning. Om dessa 
behov inte tillfredsställdes uppstod ett lidande som kunde göra det svårt att orka vara ett stöd 
för den närstående. Examensarbetet bidrar med kunskap för sjuksköterskan att få en djupare 
och bredare förståelse för anhörigas upplevelse av att stödja en närstående under förloppet 
av en cancersjukdom. Det är av betydelse att sjukvården uppmärksammar anhöriga i 
vårdsituationer. Detta för att de anhöriga inte ska uppleva att de blir bortglömda. Som 
tidigare beskrivet i examensarbetet bidrar anhörigas närvaro och stöd till tillfriskning av den 
närstående samt även till att stödfunktionen sjuksköterskan har underlättas. Genom att 
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sjuksköterskan inkluderar anhöriga i vården och uppmuntrar till att stödja den närstående 
stärks dennes egenvårdsförmåga och egenvårdskapaciteten kan återfås.  

 

 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

I fortsatta studier inom ämnet skulle det kunna vara intressant att jämföra om det är någon 
skillnad mellan kvinnliga och manliga anhörigas upplevelser av att stödja en närstående 
under ett cancerförlopp. Det vore även intressant att se om det är någon skillnad att stödja 
beroende på om familjen har barn eller inte. Detta kan påverka upplevelsen att stödja 
eftersom barn dessutom är i behov av stöd från anhöriga. Det skulle även kunna jämföras om 
det finns skillnader i anhörigas upplevelse av att stödja beroende på vilken cancerdiagnos 
patienten har. Slutligen vore det intressant att undersöka om kulturell bakgrund påverkade 
upplevelsen att stödja en närstående med en cancerdiagnos. Detta skulle bidra till kunskap 
för sjuksköterskan att kunna ge lämpligt stöd till olika grupper av anhöriga. 



25 

 REFERENSLISTA 
American Psycological Association. (2019). Hämtad från https://www.apastyle.org/  

Annika. (2014, 12 november). Kämpar med vardagen [Blogginlägg]. Hämtad från 
https://blogg.alltforforaldrar.se/74anmamman/?s=K%C3%A4mpar+f%C3%B6r+var
dagen  

Annika. (2014, 29 oktober). Nära anhörig [blogginlägg]. Hämtad från 
https://blogg.alltforforaldrar.se/74anmamman/2014/10/29/nara-anhorig-2/  

Coolbrandt, A., Milisen, K., Wildiers, H., Aertgeerts, B., van Achterberg, T., Van der Elst., & 
Dierckx de Casterlé, B. (2018). A nursing intervention aimed at reducing symptom 
burden during chemotherapy (CHEMO-SUPPORT ): A mixed methods study of the 
patient experience. European Journal of Oncology Nursing, 34, 35-41. 
doi:10.1016/j.ejon.2018.03.002  

Coyne, E., Dieperink, K., Østergaard, B., & Creedy, D. (2017). Strengths and resources used 
by Australian and Danish adult patients and their family caregivers during treatment 
for cancer. European Journal of Oncology Nursing, 29, 53-59. 
doi:10.1016/j.ejon.2017.05.005  

Danielson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod (2:a Uppl., s. 331-343). Lund: Studentlitteratur AB.  

Dhotre, K. B., Adams, S. A., Herbert, J. R., Bottai, M., & Heiney, S. P. (2016). Oncology 
Nurses’ Experience With Patients Who Choose to Discontinue Cancer Chemotherapy. 
Oncology Nursing Forum, 43(5), 617-623. doi:10.1188/16.ONF.617-623 

Einhorn, S. (2016). Så utvecklas cancer. Hämtad 2018-12-06 från 
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/vad-ar-cancer  

Friberg, F. (2017a). Bilaga III. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning för 
litteraturbaserade examenarbeten (3: Uppl., s. 187-188). Lund: Studentlitteratur AB.  

Friberg, F. (2017b). Tankeprocessen under examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags för 
uppsats – vägledning för litteraturbaserade examenarbeten (3: Uppl., s. 37-48). 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Förändringar i cellproliferation och differentiering. (2012). I A. Braun, C & M. Anderson 
(Red:er), Patofysiologi – om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår 
hälsa. (1:a Uppl., s. 173-208). Lund: Studentlitteratur AB.  

Gotlib Conn, L., Hammond Mobilio, M., Rotstein, O., & Blacker, S. (2016). Cancer patient 
experience with navigation service in an urban hospital setting: a qualitative study. 
European Journal of Cancer Care, 25, 132-140. doi:10.1111/ecc.12247 

Henricsson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod 
(2:a Uppl., s. 411-419). Lund: Studentlitteratur AB.  



26 

Henricsson, M. & Wallgren, C. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserade 
examensarbeten. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod (1:7de Uppl., 
s. 481-495). Lund: Studentlitteratur AB. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) Hämtad från riksdagens webbplats 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30  

Jocke. (2013, 28 september). Kommer min fru dö? [blogginlägg]. Hämtad från 
http://livmedcancer.blogg.se/2013/september/kommer-min-fru-do.html  

Jocke. (2014, 25 maj). Stort och smått, mörkt eller ljust [blogginlägg]. Hämtad från 
http://livmedcancer.blogg.se/2014/may/stort-och-smatt-morkt-eller-ljust.html  

Karin. (2014, 9 december). Tre frågor [blogginlägg]. Hämtad från 
http://canceranhorig.blogg.se/2014/december/tre-fragor.html  

Karin. (2015, 8 januari). … och en slank hon ner i diket… [blogginlägg]. Hämtad från 
http://canceranhorig.blogg.se/2015/january/och-en-slank-hon-ner-i-diket.html  

Karin. (2015, 1 januari). Sömn [blogginlägg]. Hämtad från 
http://canceranhorig.blogg.se/2015/january/somn.html 

Katarina. (2016, 30 september). Navet i hjulet [blogginlägg]. Hämtad från 
http://www.levabredvidcancer.se/kanslomassiga-reaktioner/navet-i-hjulet/  

Katarina. (2016, 7 september). Professionellt stöd och att säga till [blogginlägg]. Hämtad från 
http://www.levabredvidcancer.se/bemotandet-i-varden/professionellt-stod-och-att-
saga-till/  

Katarina. (2017, 26 maj). En vecka går fort [blogginlägg]. Hämtad från 
http://www.levabredvidcancer.se/strategier-for-att-overleva/en-vecka-gar-fort/ 

Kristian. (2015, 25 mars). Att leva bredvid cancer! Annicas man berättar [blogginlägg]. 
Hämtad från http://johannatoftby.se/2015/03/25/att-leva-bredvid-cancer-annicas-
man-berattar/ 

Lundman, B. & Hällberg Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 
B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård 
(3:e Uppl., s. 187-202). Lund: Studentlitteratur AB. 

Mattila, E., Kaunonen, M., Aalto, P., & Åstedt‐Kurki, P. (2014). The method of nursing 
support in hospital and patients' and family members' experiences of the effectiveness 
of the support. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(2), 305-314. 
doi:10.1111/scs.12060  

Orem, D.E. (2001). Nursing – Concepts of Practice (6th ed.). St. Louis, Missouri: Mosby Inc. 



27 

Patientlagen (SFS 2014:821). Hämtad från Riksdagens webbplats 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821  

Planck, M. & Palmgren, A. (2016). Cancersjukdomar. I A & M. Ekwall & A. Jansson (Red.), 
Omvårdnad och medicin (1:a Uppl., s. 569-586). Lund: Studentlitteratur AB. 

Polit, D.F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice (9th ed.) Philadelphia, Pennsylvania: Wolters Kluwer health/ 
Lippincott Williams & Wilkins.  

Sara. (2015, 12 oktober). Det kan hända mig [blogginlägg]. Hämtad från 
http://enanhrigsdagbok.blogg.se/2015/october/det-kan-handa-mig.html  

Sara. (2015, 17 maj). I den sjukes skugga [blogginlägg]. Hämtad från 
http://enanhrigsdagbok.blogg.se/2015/may/i-den-sjukes-skugga.html 

Sara. (2015, 15 september). Surprise [blogginlägg]. Hämtad från 
http://enanhrigsdagbok.blogg.se/2015/september/surprise.html 

Sara. (2015, 27 januari). På gång [blogginlägg]. Hämtad från 
http://enanhrigsdagbok.blogg.se/2015/january/pa-gang.html  

Sara. (2015, 2 december). Vad gör du när någon går igenom ett helvete? [blogginlägg]. 
Hämtad från http://enanhrigsdagbok.blogg.se/2015/december/vad-gor-du-nar-
nagon-gar-igenom-ett-helvete.html  

Sara. (2015, 28 oktober). Väntan [blogginlägg]. Hämtad från 
http://enanhrigsdagbok.blogg.se/2015/october/vantan.html  

Sara. (2016, 2 mars). Att vara anhörig [blogginlägg]. Hämtad från 
http://enanhrigsdagbok.blogg.se/2016/march/att-vara-anhorig.html  

Sara. (2016, 27 januari). När en inte orkar lyfta en gaffel [blogginlägg]. Hämtad från 
http://enanhrigsdagbok.blogg.se/2016/january/nar-en-inte-orkar-lyfta-en-
gaffel.html  

Segesten, K. (2017). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning 
för litteraturbaserade examensarbeten (3:e Uppl., s. 49-58). Lund: Studentlitteratur 
AB.  

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Hämtad från Riksdagens webbplats: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

Socialstyrelsen. (2004a). Termbanken. Hämtad 2018-11-28 från 
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=273&SrcLang=sv 

Socialstyrelsen. (2004b). Termbanken. Hämtad 2018-11-28 från 
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=272&SrcLang=sv  



28 

Socialstyrelsen. (2016). Stöd till anhöriga, anhörigstöd. Hämtad 2018-11-28 från 
http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga 

Song, Y., Lv, X., Liu, J., Huang, D., Hong, J., Wang, W., & Wang, We. (2016). Experience of 
nursing support from the perspective of patients with cancer in mainland China. 
Nursing & Health Sciences, 18(4), 510-518. doi:10.1111/nhs.12303 

Sterckx, W., Coolbrandt, A., Clement, P., Borgenon, S., Decruyenaere, M., De Vleeschouwer, 
S., & Dierckx de Casterlé, B. (2015). Living with a high-grade glioma: A qualitative 
study of patients' experiences and care needs. European Journal of Oncology 
Nursing, 19(4), 383-390. doi:10.1016/j.ejon.2015.01.003 

Svenska akademins ordlista. (2015a). Stöd. Hämtad 2018-12-12 från 
https://svenska.se/saol/?sok=st%C3%B6d&pz=4  

Svenska akademiens ordlista. (2015b). Blogg. Hämtad 2018-11-28 från 
https://svenska.se/saol/?id=0286944&pz=7 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. 
Stockholm: Svensksjuksköterskeförening.  

Taleghani, F., Ashouri, E., Memarzadeh, M., & Saburi, M. (2018). Barriers to empathy-based 
care: oncology nurses’ perceptions. International Journal of Health Care Quality 
Assuramce (09526862), 31(3), 249-259. doi:10.1108/IJHCQA-12-2016-0185 

Ulrika. (2016, 2 november). I väntans tider [blogginlägg]. Hämtad från 
http://www.naracancer.se/sv/Vara-bloggar/Min-pappa-har-cancer/I-vantans-tider/ 

Ulrika. (2016, 28 november). Mina axlar de värker av ryggsäcken [blogginlägg]. Hämtad från 
http://www.naracancer.se/sv/Vara-bloggar/Min-pappa-har-cancer/Mina-axlar-de-
varker-av-ryggsacken-jag-bar-pa/  

Ulrika. (2017, 5 januari). Nytt år [blogginlägg]. Hämtad från 
http://www.naracancer.se/sv/Vara-bloggar/Min-pappa-har-cancer/nytt-ar/ 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 2018-11-28 från 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-
forskningssed_VR_2017.pdf  

Wagner, E., Ludman, E., Aiello Bowles, E., Penfold, R., Reid, R., Rutter, C., & McCorkle, R. 
(2014). Nurse Navigators in Early Cancer Care: A Randomized, Controlled 
Trial. Journal of Clinical Oncology, 32(1), 12-18. doi:10.1200/JCO.2013.51.7359 

Zheng, R-S., Guo, Q-H., Dong, F-Q., & Owens, R. G. (2015). Chinese oncology nurses’ 
experience on caring for dying patients who are on their final days: A qualitative 
study. International Journal of Nursing Studies, 52(1), 288-296. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.09.009 

 



29 

 

 

 

 



1 

 

BILAGA A: SÖKMATRIS  

Databas/ 
sökdatum 

Avgränsningar Sökord Antal träffar 
och lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstracts 

Valda källor 

CINAHL Plus 
2017-12-04 

Peer Review, 
2010-2017 

Family functioning AND 
Cancer patients 
AND Oncology 

29 10 1  
 

CINAHL Plus 
2017 -12-04 

Peer Review, 
2014-2017 

Support AND 
Professional-family relations 
AND Family experience 
AND 
Nurse-patient relations 

35 20 1 

CINAHL Plus 
2018-11-19 

Peer Review, 
2013-2018 

” Nurse experience” AND 
Cancer AND Support 

10 8 3 

CINAHL Plus 
2018-11-19 

Peer Review, 
Abstract available 

Nurse support AND “Patient 
experience” AND Cancer 

20 9 2 

CINAHL Plus 
2019-01-02 

Peer Review, 
2014-2019 
 

“Patient experience” AND 
Cancer AND Family support 

45 14 1 

PubMed 
2018-11-19 

Humans, 
2015-2018 

Nurs* support AND “patient 
experience” AND cancer 

46 20 3 
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BILAGA B – ARTIKELMATRIS 
Arikel 
Nr. 

Författare/ Årtal/ titel/ tidsskrift/ 
Doi-nummer/ Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

1. Coolbrandt, A., Milisen, K., Wildiers, H., 
Aertgeerts, B., van Achterberg, T., Van der 
Elst., & Dierckx de Casterlé, B.  
 
2018  
 
A nursing intervention aimed at reducing 
symptom burden during chemotherapy 
(CHEMO-SUPPORT ): A mixed methods 
study of the patient experience.  
 
European Journal of Oncology Nursing, 
34, 35-41.  
  
Doi:10.1016/j.ejon.2018.03.002 
 
Belgien 

Syftet med studien är att 
undersöka patientens 
upplevelse av stödet från 
”chemo-support” när de 
hanterar biverkningar 
från 
cytostatikabehandling  

Mixed method studie. 
 
71 patienter svarade på 
ett frågeformulär och 
av dessa deltog 9 vid en 
intervju.  
 
Analyserades genom en 
beskrivande 
tvärsnittsdesign. 

Studien visade att 
patienter hade mest 
hjälp av coaching 
sessionen och 
informationsbroschyren 
jämfört med när 
information erbjöds via 
telefon eller online. 
Patienterna upplevde att 
det fick ärligt stöd från 
sjuksköterskan och att 
vården var kompetent 
när det fick hjälp med 
”chemo-support”. 

13 av 14 poäng. 
Hög kvalitet.  

2. Coyne, E., Dieperink, K., Østergaard, B., & 
Creedy, D.  
 
2017 
  
Strengths and resources used by 
Australian and Danish adult patients and 
their family caregivers during treatment 
for cancer. 
 
 European Journal of Oncology 
Nursing., 29, 53-59 
 
Doi:10.1016/j.ejon.2017.05.005  

Syftet med studien är att 
undersöka styrkor och 
resurser hos 
cancerpatienter och 
familjemedlemmarna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kvalitativ studie  
 
Enkäter delades ut till 
patienter inom 
onkologisk hemvård 
och slutenvård. Studien 
omfattade 232 
patienter och familjer 
med frågor rörande 
familjens övergripande 
styrkor och uthållighet. 
Enkäterna 
avidentifierades. 

Beroende på familjens 
uppfattning av cancerns 
allvarlighetgrad och 
sättet som familjen 
samarbetade 
påverkades behovet av 
externt stöd för att 
hantera 
omständigheterna.  

13 av 14 poäng 
Hög kvalitet 
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Danmark & Australien 

 Analyserades genom en 
beskrivande analys.  

3. Dhotre, K. B., Adams, S. A., Herbert, J. R., 
Bottai, M., & Heiney, S. P.  
 
2016  
 
Oncology Nurses’ Experience With 
Paitients Who Choose to Discontinue 
Cancer Chemotherapy.  
 
Oncology Nursing Forum, 43(5), 617-623. 
 
Doi:10.1188/16.ONF.617-623 
 
USA 
 
 

Syftet med studien är att 
beskriva 
onkologisjuksköterskans 
upplevelse av att 
cancerpatienter väljer att 
avsluta 
cellgiftsbehandlingen i 
förtid.  

Kvalitativ studie. 
 
7 stycken 
onkologisjuksköterskor 
från en onkologklinik i 
South Carolina 
intervjuades. 
 
Analyserade 
Hermeneutisk 
fenomenologi. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor upplevde 
känslor som frustration, 
sorg, hjälplöshet, ilska 
samt att 
sjuksköterskorna 
anklagade sig själva 
över att patienter 
avslutade 
cellgiftsbehandlingen. 

12 av 14 poäng. 
Hög kvalitet.  

4. Gotlib Conn, L., Hammond Mobilio, M., 
Rotstein, O., & Blacker, S.  
 
2016  
 
Cancer patient experience with navigation 
service in an urban hospital setting: a 
qualitative study. 
 
European Journal of Cancer Care, 25(1), 
132–140. 
 
Doi:10.1111/ecc.12247 
 
Canada 
 
 

Syftet med studien är att 
förstå cancerpatienters 
uppfattningar och 
erfarenheter av en 
patientnavigator. 

Kvalitativ studie 
 
15 Patienter med 
Colorektal cancer 
deltog i semi-
strukturerade intervju 
via telefon.  
 
Analyserades genom 
ett konstruktivistiskt 
förhållningsätt med en 
induktiv och interaktiv 
ansats. 
 
 
  

Resultatet visade att 
stödet av 
patientnavigatorn var 
väsentligt för 
patienternas psykiska 
och emotionella 
välbefinnande i 
kombination med stöd 
från anhöriga. 
Patienterna upplevde en 
trygghet att även familj 
och vänner blev 
informerade av 
navigatorn. 

12 av 14 poäng. 
Hög kvalitet. 



4 

 

5. Mattila, E., Kaunonen, M., Aalto, P., & 
Åstedt‐Kurki, P. 
 
2014 
 
 The method of nursing support in hospital 
and patients' and family members' 
experiences of the effectiveness of the 
support. 
 
 Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 28(2), 305-314. 
 
Doi:10.1111/scs.12060  
 
Finland 
 

Syftet med studien är att 
ta reda på vilka metoder 
som används av 
sjuksköterskor för att 
stödja patienter och 
anhöriga. 

Kvalitativ studie. 
 
Studien utgjordes av 
intervjuer med 9 
patienter, 11 
sjuksköterskor och 7 
anhöriga. Detta för att 
få en djupare förståelse 
om vilka stödjande 
metoder sjuksköterskor 
använde mest. 
 
Intervjuerna 
analyserades genom en 
induktiv 
innehållsanalys 

Resultatet av studien 
visade att 
sjuksköterskan beskrev 
21 metoder av stödjande 
åtgärder. Patienternas 
upplevelse av stöd 
innefattade bland annat 
vikten av att 
sjuksköterskan är 
tillmötesgående, lugn 
och hjälpsam.  

12 av 14 poäng 
Hög kvalitet 

6. Song, Yongxia, Lv, Xiaoqing, Liu, Jingjing, 
Huang, Dan, Hong, Jingfang, Wang, Weili, 
& Wang, Wenru.  
 
2016 
 
Experience of nursing support from the 
perspective of patients with cancer in 
mainland China. 
 
Nursing & Health Sciences., 18(4), 510-
518. 
 
Doi:10.1111/nhs.12303 
 
Kina 
 

Syftet med studien är att 
undersöka 
cancerpatientens 
upplevelse av stöd från 
sjuksköterskan.  

Kvalitativ studie  
 
En semi-strukturerad 
intervju med 22 
patienter med olika 
cancerdiagnoser. 
Patienterna valdes från 
två universitetssjukhus 
i Kina.  
 
Intervjuerna 
analyserades med ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 

Resultatet visade att 
patienterna upplevde 
vissa brister i sättet 
sjuksköterskan stödjer. 
Det framkom att det 
saknades stöd angående 
information till 
patienten samt att 
kommunikationen var 
bristfällig.  

12 av 14 poäng. 
Hög kvalitet. 
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7. Sterckx, W., Coolbrandt, A., Clement, P., 
Borgenon, S., Decruyenaere, M., De 
Vleeschouwer, S., Dierckx de Casterlé, B.  
 
2015 
 
Living with a high-grade glioma: A 
qualitative study of patients' experiences 
and care needs.  
 
European Journal of Oncology Nursing., 
19(4), 383-390. 
 
Doi:10.1016/j.ejon.2015.01.003 
  
Belgien 

Syftet med studien är att 
bättre förstå hur 
patienter med aggressiva 
gliom upplever livet med 
en hjärntumör och 
utforska behovet av stöd. 

Kvalitativ studie  
 
Semi-strukturerade 
intervjuer hölls med 17 
patienter. 
Intervjuernas spelades 
in och transkriberades. 
Materialet 
analyserades och lästes 
flertal gånger. 
Nyckelkoncept 
identifierades och 
teman skapades.  
 
Analysen genomförde 
genom Grounded 
theory.  
 

Resultatet var uppdelat i 
två delar, dels 
patientens upplevelse av 
sjukdomen, sedan 
behovet av stöd. 
Upplevelserna var 
främst förlust, oro och 
osäkerhet medan 
behoven var 
information och 
emotionellt stöd. 

13 av 14 poäng. 
Hög kvalitet.  

8. Taleghani, F., Ashouri, E., Memarzadeh, 
M., & Saburi, M.  
 
2018 
 
Barriers to empathy-based care: oncology 
nurses’ perceptions.  
 
International Journal of Health Care 
Quality Assuramce (09526862), 31(3), 
249-259. 
 
Doi:10.1108/IJHCQA-12-2016-0185 
  
Iran 
 

Syftet med studien är att 
utforska 
onkologisjuksköterskors 
hinder för ett 
empatibaserade 
vårdperspektiv.  

Kvalitativ studie 
 
18 
onkologisjuksköterskor 
intervjuades i 
djupintervjuer med 
kvalitativa frågor.  
 
En analys skedde 
genom en kvalitativ 
innehållsanalys utifrån 
en induktiv ansats. 

Resultatet visade bland 
annat att 
sjuksköterskorna hade 
svårt att skapa en 
emotionell relation till 
cancerpatienter. För att 
bibehålla en moral och 
professionalitet klarade 
sjuksköterskorna inte av 
att skapa en vårdande 
emotionell relation med 
cancerpatienterna. 

 12 av 14 poäng. 
Hög kvalitet.  
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9. Wagner, E., Ludman, E., Aiello Bowles, E., 
Penfold, R., Reid, R., Rutter, C., McCorkle, 
R.  
 
2014 
 
Nurse Navigators in Early Cancer Care: A 
Randomized, Controlled Trial.  
 
Journal of Clinical Oncology, 32(1), 12-18.  
 
Doi:10.1200/JCO.2013.51.7359 
 
USA 

Syftet med studien är att 
undersöka om patienter 
med nydiagnostiserad 
bröst-, lung- eller 
colorektalcancer 
upplever en ökad 
livskvalité när de får 
tillgång till en 
navigations 
sjuksköterska. 

Kvantitativ studie. 
 
En randomiserad 
klusterkontrollstudie 
där 118 patienter 
hamnade i 
kontrollgruppen och 
133 patienter i 
undersökningsgruppen 
fick tillgång till en 
navigations 
sjuksköterska. 
Patienterna 
kontaktades i samband 
med diagnosen. 
Patienterna följdes upp 
efter 4 respektive 12 
månader efter diagnos.  
 
Analyserades genom en 
statistisk analys 
baserad på 
observationerna.  

Resultatet visade ingen 
skillnad mellan hur 
snabbt patienten fick 
träffa en onkolog och 
påbörja behandling. 
Däremot hade 
patienterna i 
undersökningsgruppen 
hade färre problem med 
vården speciellt 
psykosocialt stöd, 
villkor och information. 
De hade därför en högre 
poäng på skalan som 
mätte livskvalité.  

13 av 14 poäng.  
Hög kvalitet.  

10. Zheng, R-S., Guo, Q-H., Dong, F-Q & 
Owens, R. G.  
 
2015 
 
Chinese oncology nurses’ experience on 
caring for dying patients who are on their 
final days: A qualitative study.  
 
International Journal of Nursing Studies, 
52(1), 288-296. 
 
Doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.09.009 

Syftet med studien är att 
klargöra kinesiska 
onkologisjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter i slutskedet av 
en cancersjukdom. 

Kvalitativ studie  
 
28 sjuksköterskor 
intervjuades med hjälp 
av semi-strukturerade 
intervjuer som sedan 
transkriberades.  
 
Analyserades utifrån en 
kvalitativ temaanalys. 

I resultatet 
identifierades fem 
teman och beskrevs att 
eftersom att döden är 
ett tabu ämne i kinesisk 
kultur hade 
sjuksköterskan svårt att 
kommunicera med 
patienter och deras 
familj om döden i 
samband med vård i 
livets slutskede. 

13 av 14 poäng. 
Hög kvalitet. 
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BILAGA C – KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 
Frågor 

Kvalitetsgranskningsfrågorna är ett urval utifrån Friberg (2017, s. 177-
178)  

Vårdvetenskapliga artiklar  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns det ett tydligt problem? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns omvårdnadsvetenskaplig teoribildning i beskrivningen? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej  Nej 

Är syftet klart formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden beskriven? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är undersökningspersonerna beskrivna? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har data analyserats? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns ett resultat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tolkat studiens resultat? Om statistiska metoder användes var 
dessa adekvata? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det framtagna argument? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

För det några etiska resonemang? Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Finns det en metoddiskussion? Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Sker en återkoppling i teoretiska antagande? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Svar ja = 1 poäng, för svar nej= 0 poäng. Låg kvalitet 0-4 poäng. Medelhög kvalitet 5-9 poäng. Hög kvalitet 10-14 poäng.  
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BILAGA D – BLOGGMATRIS 

Författare  
Ålder 
Relation till 
Patienten 
Diagnos 
 

Innehålls 
sammanfattning 

Kommentar Kvalitetsgranskning med utgångpunkt i Segesten, 
(2017). Endast inlägg mellan angivna datum i kolumn 3 
”kommentarer” har granskats.  

Annika 
 
40 år. 
 
Gift med Jörgen. 
 
Ändtarmscancer. 

Annika beskriver upplevelsen 
av hur livet påverkas vid en 
cancersjukdom både som 
anhörig och genom att själv ha 
en cancerdiagnos.  

Lästa inlägg 
skrivna mellan 
2014-10-02- 
2015-03-12 

Bloggen är skriven på bloggportalen ”allt för föräldrar” och 
reklam förkommer i form av annonser, och till viss del pop-up 
reklam. Detta är dock inget som hindrar läsaren från att se 
textinnehållet tydligt.  
 
Det är endast Annika som skriver på och ansvarar för bloggen. 
All fakta på bloggen är inte alltid 100 % korrekt men detta 
anses inte relevant då det är bloggarens upplevelser som 
undersöks i examensarbetet. Informationen är därför lämplig 
för examensarbetet då den kan besvara syftet. Liknande 
information kan finnas på andra källor men detta anses inte 
heller vara relevant då det är bloggarnas personliga upplevelser 
som undersöks.  
 
Bloggaren är öppen med sin identitet och har en bild på sig 
själv och maken.  

Jocke  
 
Gift med Mia.  
 
Livmoderhalscancer.  

Mia och Jocke skriver båda på 
bloggen om upplevelser av 
livet med cancer fram till 2015 
då Mia dör.  

Lästa inlägg 
skrivna mellan 
2013 -09 - 24 – 
2014 – 12- 30  

Bloggen är skriven på bloggportalen blogg.se och reklam 
förekommer i form av annonser, och till viss del pop-up 
reklam. Detta är dock inget som hindrar läsaren från att se 
textinnehållet tydligt. Det förekommer dock viss smygreklam 
för cancerfonden och en insamling hos dem. Detta påverkar 
inte analysarbetet av upplevelser. 
 
Det är både Jocke och makan skriver på bloggen men endast 
Jockes inlägg är inkluderade i examensarbetet. All fakta på 
bloggen är inte alltid 100% korrekt men detta anses inte 
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relevant då det är bloggarens upplevelser som undersöks i 
examensarbetet. Informationen är därför lämplig för 
examensarbetet då den kan besvara syftet. Liknande 
information kan finnas på andra källor men detta anses inte 
heller vara relevant då det är bloggarnas personliga upplevelser 
som undersöks.  
 
Bloggarna är öppna med identitet och bilder förekommer men 
inte ansiktsbilder. Samt att de har angett en mejladress för 
eventuella frågor.  

Karin 
 
47 år. 
 
Gift med Annika.  
 
 
Esofagus cancer 
(cancer i 
matstrupen).  

Bloggar om hur det är att vara 
delaktig i en cancerresa ur ett 
anhörigperspektiv samtidigt 
som psykisk ohälsa är en del 
av vardagen.  

Lästa inlägg 
skrivna mellan 
2014-12-07 – 
2015-09-01 

Bloggen är skriven på bloggportalen blogg.se och reklam 
förekommer i form av annonser, och till viss del pop-up 
reklam. Detta är dock inget som hindrar läsaren från att se 
textinnehållet tydligt.  
 
Det är endast Karin som skriver på bloggen som ansvarar för 
sidan. All fakta på bloggen är inte alltid 100 % korrekt men 
detta anses inte relevant då det är bloggarens upplevelser som 
undersöks i examensarbetet. Informationen är därför lämplig 
för examensarbetet då den kan besvara syftet. Liknande 
information kan finnas på andra källor men detta anses inte 
heller vara relevant då det är bloggarnas personliga upplevelser 
som undersöks.  
 
Bloggaren är delvis öppen med identitet och bilder 
förekommer men endast på makan och naturmotiv.  

Katarina 
 
43 år.  
 
Gift med Ronnie.  
 
Metastaserad 
koloncancer 
(tjocktarmscancer). 

Skriver om hur det är att vara 
närstående till någon som är 
cancersjuk och hur sjukdomen 
påverkar familjen och livet 
som helhet. Syftet är att dela 
erfarenheter som kan hjälpa 
andra på vägen och hur det är 
att leva bredvid cancern.  

Lästa inlägg 
skrivna mellan 
2015-08-30 – 
2018-07-24 

Bloggen är skriven på bloggportalen Wordpress och reklam 
förekommer i form av annonser, och till viss del pop-up 
reklam. Detta är dock inget som hindrar läsaren från att se 
textinnehållet tydligt. Det förkommer också länkar till 
hemsidor som cancerfonden, randiga huset etc.  
 
Det är endast Katarina som skriver på bloggen ansvarar för 
sidan. All fakta på bloggen är inte alltid 100 % korrekt men 
detta anses inte relevant då det är bloggarens upplevelser som 
undersöks i examensarbetet. Informationen är därför lämplig 
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för examensarbetet då den kan besvara syftet. Liknande 
information kan finnas på andra källor men detta anses inte 
heller vara relevant då det är bloggarnas personliga upplevelser 
som undersöks.  
 
Bloggaren är öppen med identitet och har bilder på 
familjemedlemmar och motivbilder utan människor. 

Kristian  
 
36 år.  
 
 
Gift med Annica. 
 
Metastaserat malignt 
melanom 
(hudcancer). 
 

Kristian har gjort ett 
gästinlägg om hur det är att 
vara anhörig och gift med en 
person som är cancersjuk. 

Läst inlägg skrevs 
2015-03-25 

Bloggen är skriven på Johanna Toftebys hemsida och reklam 
förekommer i form av annonser och pop-up reklam. Detta är 
dock inget som hindrar läsaren från att se textinnehållet 
tydligt. 
 
Det är Johanna som ansvarar för sidan men Kristian skriver 
inlägget som har inkluderats i examensarbetet. All fakta på 
bloggen är inte alltid 100 % korrekt men detta anses inte 
relevant då det är bloggarens upplevelser som undersöks i 
examensarbetet. Informationen är därför lämplig för 
examensarbetet då den kan besvara syftet. Liknande 
information kan finnas på andra källor men detta anses inte 
heller vara relevant då det är bloggarnas personliga upplevelser 
som undersöks.  
 
Bloggaren, Kristian, är öppen med identitet och har bilder på 
hela familjen och denna blogg skriver även ut efternamn. 
 

Sara 
 
30 år. 
 
Gift med D.  
 
Glioblastom 
(hjärntumör). 
 

Beskriver upplevelsen av att 
leva med cancer och hur det är 
att vara gift med någon som är 
cancersjuk.  

Lästa inlägg 
skrivna mellan 
2014-11-03 – 
2016-03-07 
 
 

Bloggen är skriven på bloggportalen blogg.se och reklam 
förekommer i form av annonser, och till viss del pop-up 
reklam. Detta är dock inget som hindrar läsaren från att se 
textinnehållet tydligt. Det förekommer dock viss smygreklam 
för cancerfonden och en insamling hos dem. Detta påverkar 
inte analysarbetet av upplevelser. 
 
Det är endast Sara som skriver på bloggen ansvarar för sidan. 
All fakta på bloggen är inte alltid 100 % korrekt men detta 
anses inte relevant då det är bloggarens upplevelser som 
undersöks i examensarbetet. Informationen är därför lämplig 
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för examensarbetet då den kan besvara syftet. Liknande 
information kan finnas på andra källor men detta anses inte 
heller vara relevant då det är bloggarnas personliga upplevelser 
som undersöks.  
 
Bloggaren är öppen med identitet och bilder förekommer.  

Ulrika  
 
Dotter. 
 
Metastaserad obotlig 
cancer (framkommer 
inte vilken 
cancertyp). 

Skriver om upplevelsen av hur 
det är att vara nära anhörig 
och samtidigt ha vetskapen 
om att ens pappa ska dö. I 
bloggen läggs en del fokus på 
att stödja på distans då Ulrika 
bor 56 mil från pappa. 

Lästa inlägg 
skrivna mellan 
2016-11-01 - 
2017-02-15 
 
 

Bloggen är skriven på bloggportalen ”nära cancer”. Ingen 
reklam förekommer men information om bloggprotalen och 
kontaktuppgifter förkommer.  
 
Det är endast Karin som skriver på bloggen ansvarar för sidan. 
All fakta på bloggen är inte alltid 100 % korrekt men detta 
anses inte relevant då det är bloggarens upplevelser som 
undersöks i examensarbetet. Informationen är därför lämplig 
för examensarbetet då den kan besvara syftet. Liknande 
information kan finnas på andra källor men detta anses inte 
heller vara relevant då det är bloggarnas personliga upplevelser 
som undersöks.  
 
 
Bloggaren är öppen med identitet och bilder förekommer. 
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