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Abstrakt  

Kolorektal cancer är den tredje största cancerformen och det är en 

patientgrupp sjuksköterskor kommer att möta. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

kolorektal cancer. Elva vetenskapliga artiklar samlades in och analyserades 

med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra 

kategorier: Att livet fick ett avbrott, Att få stöd är viktigt, Att behandling 

och symtom skapar känsla av oro och Att kämpa mot sjukdomen. Det 

beskrevs som en chock att få sin diagnos och osäkerhet genomsyrar hela 

sjukdomsperioden. Stöd av andra med liknande erfarenheter minskade 

ensamhetskänslan. Personer upplevde sin sjukdom generande och gjorde 

dem begränsade i sin vardag. Att ha en positiv inställning följde med i hur 

personer anpassade sig och hur de lärde sig leva med sin sjukdom. Vår 

slutsats är att personer med kolorektal cancer behöver få kontroll över sin 

situation och anpassa sig till sin förändrade situation. Därför bör 

sjuksköterskor stödja, vägleda och ge information på individanpassad nivå 

för att ge dem de bästa förutsättningarna. 

Nyckelord: kolorektal cancer, upplevelse, kroppen, transition, osäkerhet, 

livskvalitet 
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Det är ca 50 000 personer varje år som får en cancerdiagnos och av dessa får ca 3900 personer 

koloncancer och 1900 rektalcancer. Detta innebär att kolorektal cancer är den tredje största 

cancerformen i Sverige. Eftersom kirurgtekniken har förbättrats har antalet personer som får 

stomi i samband med rektalcancer minskat och nu är det var femte person som får stomi 

(Cancerfonden, 2010).  Sjukdomen är dödlig om den inte behandlas. Trötthet, smärta och 

avmagring är symtom som först uppkommer och för den drabbade personen påbörjas en lång 

process från utredning, att få besked om diagnos, behandlingar, eventuellt återfall, kronisk 

sjukdom och slutligen eventuellt palliativt skede (Socialstyrelsen 2007).  

Att få en diagnos kan beskrivas som ett lidande eftersom det innebär att något oönskat, ont 

och oundvikligt gör att balansen i livet blir stört och lidande förknippas med en förlust eller 

död. När något oundvikligt uppstår blir personen medveten om sin egen dödlighet, osäkerhet 

kring framtiden uppstår och detta gör människan sårbar vilket leder till lidande (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002). Osäkerhet är en vanlig känsla hos personer som lever 

med sjukdom och upplevs som en rädsla för det okända, en förvirring kring den nya 

situationen (Neville, 2003). Osäkerheten förstärks om det råder brist på information eller om 

informationen är otydlig. En studie (Shaha, Cox, Talman & Kelly, 2008) visar att personer 

som lever med cancer upplever osäkerhet beroende på att det finns en brist på information, 

osäkerhet om sjukdomsförloppet och de olika behandlingsalternativen, osäkerhet om 

vardagslivet och hanteringen av sjukdomen. Enligt Neville (2003) uppstår osäkerhet när 

personer inte kan förstå sin situation och för att hantera sin osäkerhet utvecklar personen olika 

strategier utifrån sina resurser, en del gjorde det ensam medan andra tar hjälp av familjen eller 

sitt sociala nätverk. Att leva med en kronisk sjukdom innebär att inte längre ha kontroll, 

ingenting är längre förutsägbart och livet tar en annan riktning. Eftersom osäkerhet ger en 

sämre livskvalitet bör sjuksköterskan hjälpa personen att hantera osäkerheten genom att ge 

information, prata om behandlingen och vad som kommer att ske samt hålla personen 

uppdaterad om vad som händer (Neville, 2003). Shaha, Cox, Talman & Kelly (2008)  visar i 

sin studie att stöd, kunskap och öppna diskussioner gör att cancerpatienters situation 

underlättas. Att få prata med andra, dela med sig av sitt lidande, om sin situation upplevs 

positivt av den som lever med lidandet (Arman et al., 2002). 

I en studie (Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely, 2005) beskriver personer som lever med 

inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), att det upplevs som en generande och illaluktande 

sjukdom. IBD är en sjukdom som gör att de upplever osäkerhet i det dagliga livet och 

personernas frihet påverkas. Att handla, resa eller umgås är svårt eftersom tarmen är 
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oförutsägbar och ibland är det svårt att ens lämna sitt hem. Rädsla finns för att tappa 

kontrollen och för fecesinkontinens. Personerna vill bara leva ett normalt liv och inte alltid 

planera sitt liv efter toaletten. Att prata med andra om sin sjukdom och de symtom som 

sjukdomen ger känns som ett tabubelagt samtalsämne och de känner en lättnad när de får 

berätta om sin situation. Att stänga inne lidande kan leda till en känsla av hopplöshet, men att 

lyfta det som tynger kan leda till att personen utvecklas och upplever nya perspektiv på livet 

(Arman et al., 2002). Att genomgå lidandet är en process och det finns en kraft inom oss att 

leva med lidandet och att anpassa oss till den nya situationen och detta kan utmynna i en ökad 

livsförståelse (Arman et al., 2002). Personer som lever med IBD, beskriver att efter en tid blir 

sjukdomen en del av deras liv och de planerar sitt liv efter den för de blev tvungna att leva 

med sjukdomen, de hade inget val (Hall et al, 2005). I en studie (Neville, 1993) beskrivs det 

att cancerpatienter som nyligen får sin diagnos lär sig att ta en dag i sänder och funderar inte 

på framtiden, de accepterar sin situation för att klara av osäkerheten som sjukdomen medför. 

I Morse (2001) förklaras skillnaden mellan lidandets två tillstånd där det ena är när känslor 

trycks undan och personen kan upplevas apatisk. Personen visar klart och tydligt att denne vill 

vara ifred. Detta kallas för ett uthärdande och personen koncentrerar sig på nuet och tänker 

varken på framtiden eller på det som har hänt. För att personen ska komma vidare i processen 

måste dock känslorna komma fram. Det andra tillståndet innebär att personen uttrycker sitt 

lidande och sina känslor. Upplevelserna bearbetas och personen kommer till insikt att livet 

inte kommer att bli som förr och att framtiden är oviss. Inom en tid kommer det att ske ett 

accepterande av det som hänt och hoppet kommer. Med hjälp av hoppet kan en framtid att 

ses, och ett tillfrisknande kan bli möjligt. I det tillstånd som kallas uthärdande är det viktigast 

att finnas tillgänglig och inte prata för mycket eftersom att personen inte är mottagliga för 

empati, de försöker bara få situationen under kontroll. Det som kan hända är att känslor 

kommer upp till ytan trots att personen inte är redo för detta. Under det andra tillståndet är det 

däremot viktigt att visa empati och ta sig tid att lyssna eftersom personen har behov av att 

prata ut. I processen att genomgå krisen rör sig personen mellan dessa två tillstånd. 

Sjukvårdspersonal bör vara medveten om att det inte alltid är bra att känslor kommer upp till 

ytan (Morse, 2001).  

Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, återställa hälsa och att lindra lidande (ICN:s etiska 

kod, 2007). Sjuksköterskans förhållningssätt innebär att respektera personers autonomi, 

värdighet och integritet. Sjuksköterskor ska även lindra personers lidande så långt det är 

möjligt och möta deras upplevelser genom åtgärder som är passande (Kompetensbeskrivning, 
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2005). Fenomenologi som används inom forskningsprocessen innebär att det är personens 

subjektiva upplevelse som studeras, ett inifrånperspektiv (Polit & Beck, 2008, s. 227). I 

omvårdnadsprocessen beskrivs det att sjuksköterskor ska göra en omvårdnadsdiagnos vilket 

innebär att identifiera individuella behov (Kompetensbeskrivning, 2005). Det enda sättet 

sjuksköterskor kan ge den rätta individuella vården är genom att möta människan där hon 

eller han just nu befinner sig där personens subjektiva upplevelse är i fokus (Arman et al., 

2002). 

Att leva med tarmproblem innebär osäkerhet på många sätt och de blir begränsade i sitt 

dagliga liv. Att leva med tarmproblem är tabubelagt och kan upplevas som en pinsam 

sjukdom, detta kan göra att kolorektal cancer skiljer sig från andra cancerformer. Då 

kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen innebär det att dessa patienter är en 

stor grupp som sjuksköterskor kommer att möta. För att kunna hjälpa dessa personer utifrån 

deras individuella behov behövs kunskap om hur de upplever att det är att leva med 

sjukdomen.  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att leva med kolorektal 

cancer. 

 

Metod 

Litteratursökning  

I denna litteraturstudie har en systematisk sökning gjorts utifrån syftet. PubMed och Cinal är 

de referensdatabaser som har använts och för att hitta rätt sökord har MeSH termer använts i 

PubMed och thesarus i Cinahl.  Sökorden var colorectal neoplasms, life change events, 

adaptation psychological, quality of life och self concept. Vi kombinerade sökorden med 

booleska operationer and, or och not för att effektivisera sökningen. Inklusionskriterier var 

engelskspråkiga studier och studier från år 2000 och till år 2010. Slutligen användes 

söksyntax där allting skrevs in i rätt fält och sökningen genomfördes (Backman 2006, s.155-

164). Från de funna artiklarna studerade vi författarnas sökord, artiklarnas referenslistor och 

de förslag på relaterade artiklar som respektive databas gav. Från detta valdes tre artiklar ut 

till analysen. Att använda sökord som författare till artiklarna har använt sig av är ett 

komplement för att hitta relevanta studier enligt Polit & Beck (2008, s.109-111 ). De artiklar 

som valdes ut för analysen presenteras i tabell 1. 



5 
 

 

Tabell 1 

Syftet med sökningen: personers upplevelse att leva med kolorektal cancer 

PubMed 2010 01 29   
Nr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 MeSH ”Colorectal Neoplasms” (Major Topic ) 91329  

2 MeSH ”Life Change Events”  15388  

3 MeSH “Adaptation, Psychological”  79895  

4 MeSH “Quality of Life”  78986  

5 MeSH “Self Concept”  54992  

6  1 AND 2 OR 3 OR 4 OR 5 1107  

7  Inkl English, Nursing journals 78 7 

 

Chinal 2010 02 02 
Nr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 TH “Colorectal Neoplasms” (Major Concept) 3926  

2 TH “Life Change Events” 2400  

3 TH “Adaptation, Psychological” 2125  

4 TH “Quality of Life” 25928  

5 TH “Self Concept” 10038  

6  1 AND 2 OR 3 OR 4 OR 5 131  

7  6, Inkl English, Exl MEDLINE records  27 1 

*MeSH – Mesh termer i databasen PubMed, TH – thesarus i databasen cinahl 

 

Kvalitetsgranskning 

11 artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskning utförs för att utvärdera 

studiens kvalitet (Polit & Beck, 2008, s. 670-671). Vi använde oss av protokollet i Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 146-157 ) som underlag och granskade beskrivningen av 

studien, problemformuleringen, kontexten, det etiska resonemanget, urvalet, resultatet och 

huvudfynden. Protokollets poängsystem användes för att räkna om poängen i procent och på 

så sätt få fram studiens kvalitet, varje positivt svar gav en poäng. Graderingen vi har använt 

oss av är tregradig, grad 1 innebär att artiklarna kom upp till 80-100 % av den totala 

poängsumman, grad 2 kom upp till 70-79 % och grad 3 till 60-69 % (Willman et. al 2006, s. 

96). Tabell 2 presenterar de artiklar som vi valt att använda i analysen. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Desnoo & Faithfull 

(2006) 

Kvalitativ 7  Semistrukturerade

intervjuer. 

Kvalitativ 

Sjukdomens inverkan 

på livet. Strävan efter 

ett pålitligt varande. 

Hög 
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Författare/År Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

innehållsanalys. Kartläggning av 

framtiden. 

  

Houldin & Lewis. 

(2006) 

Kvalitativ 14  Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Manifest 

innehållsanalys 

Upplevelsen av att 

nyss fått diagnos 

kolorektal cancer. 

Livet är ”avbrutet”, 

att vara oförberedd, 

att berätta för barnen, 

varför just jag, och att 

hantera situationen. 

 

Hög 

Mizuno, Kakuta, 

Ono,  Kato & 

Inoue  

(2007) 

Kvalitativ 12  Bandade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 Acceptera 

cancerdiagnosen. Att 

leva så normalt liv 

som möjligt. Bördor 

för patienterna. 

 

Hög 

Ramfelt, 

& Lutzén  

(2005) 

Kvalitativ 10 Intervjuer. 

Manifest 

innehållsanalys 

Delaktig eller inte 

delaktig i planeringen 

av sin behandling. 

Delaktighet innebar 

dialog, 

självförtroende och 

förtroende. Brist på 

information skapade 

osäkerhet. 

 

Medel 

Ramfelt 

Severinsson & 

Lutzén  

(2002) 

Kvalitativ 52  Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Manifest 

innehållsanalys 

Tacksamhet, såg en 

framtid, kände hopp, 

tro på sig själv och 

andra. Hotat 

egenvärde, intrång i 

sin kroppsliga 

integritet, förlust av 

tiden och brist på 

hopp. De olika 

inställningarna följde 

med personen under 

hela sjukdomstiden. 

 

Hög 

Shaha & Cox 

(2003) 

Kvalitativ 7 Bandade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjukdomens inverkan 

på livet. Två 

subteman; Stävan 

efter ett pålitligt 

varande. 

Kartläggning av 

framtiden. 

 

Hög 

Simpson & Whyte 

(2006) 

Kvalitativ 8 Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys 

Fysisk påverkan av 

behandlingen. Att 

avsluta behandlingen. 

Stöd från vänner och 

familj. Påverkan från 

sjukvårdspersonal 

Hög 
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Författare/År Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

och coping strategier.  

 

Taylor (2001) Kvalitativ 8  Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Ensamhet, isolation 

och utanförskap. Att 

skydda sina anhöriga, 

svårigheter att prata 

med andra om sin 

sjukdom, generande 

sjukdom. Genom stöd 

av andra kände de sig 

mindre ensamma. 

 

Hög 

 

 

Taylor, 

Richardson,  & 

Cowly (under 

tryckning) 

Kvalitativ 16  Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Manifest 

innehållsanalys 

Upplevelser av 

förlust av sin kropp 

och sin kroppsliga 

kontroll efter 

operation. Att återfå 

kontrollen av sin 

kropp. En process 

som ingår i 

tillfrisknandet. 

 

Hög 

 

Worster & Holmes 

(2008) 

Kvalitativ 20  Intervjuer 

Manifest 

innehållsanalys 

 

Preoperativa 

upplevelser. Diagnos, 

osäkerhet, inte ha 

kontroll och behovet 

av information. 

 

Medel 

Worster & Holmes 

(2009) 

Kvalitativ 20  Intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Tacksamhet, lättnad. 

Behovet av 

information. 

Förluster. Oförmåga 

att äta och dricka. 

Sömnförlust 

 

Hög 

 

Analys 

Då syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser valdes kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats som analysmetod. Kvalitativ innehållsanalys är en 

analysmetod där man sammanställer insamlad data och delar in textenheter i kategorier. Den 

insamlade datan ska bearbetas systematiskt så att det förklarar, ger nya perspektiv och en ökad 

förståelse för ett fenomen i sitt sammanhang (Downe-Wamboldt, 1992). Manifest ansats 

innebär att analysen utförs textnära och det är inte tillåtet att tolka texten (Graneheim & 

Lundman, 2003). Burnard (1991) beskriver den kvalitativa analysprocessen i fjorton steg, i 

vårt arbete har vi låtit oss vägledas av Burnards beskrivning och använt oss av steg två till 
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fem, samt steg åtta till fjorton. Vi började med att läsa igenom insamlad data för att skapa oss 

en helhet av materialet. Därefter bearbetades texten ytterligare och textenheter valdes ut 

genom att ta ut stycken eller meningar som svarade mot vårt syfte, totalt valdes 359 

textenheter ut. Nästa steg innebar att textenheterna översattes för att sedan kondenseras. 

Kondensering innebär att onödiga ord tas bort från texten utan att ta bort textenhetens 

betydelse (Burnard 1991). Nästa uppgift var att koda, vi kodande artiklarna med siffersystem 

för att alltid kunna gå tillbaka till ursprungskällan. Textenheterna placerades i kategorier, 

liknande upplevelser fördes samman i steg och bildade färre och färre kategorier. Slutgiltiga 

kategorier blev fyra och dessa presenteras i tabell 3. Burnard (1991) beskriver att kategorierna 

uppstår genom att placera liknade upplevelser i samma grupp med textenheter. Varje kategori 

fick en rubrik som skulle beskriva kategorins innehåll, därefter skrevs brödtext med 

textenheterna som underlag och tillsist styrktes texterna med citat.     

 

Resultat 

Tabell 3 

Kategorier 

Att livet fick ett avbrott 

Att stöd är viktigt 

Att behandling och symtom skapar oro 

Att kämpa mot sjukdomen 

 

Att livet fick ett avbrott 

I flertalet studier (Worster & Holmes, 2008; Taylor, Richardson & Cowley, under tryckning; 

Taylor, 2001; Houldin & Lewis, 2006; Simpson & Whyte, 2006; Shaha & Cox, 2003) beskrev 

personer att de kände sig oförberedda och chockade när de fick sin diagnos. Livet fick ett 

avbrott när diagnosen blev ett faktum (Houldin & Lewis, 2006). Perspektivet av tid försvann, 

både det förflutna och för framtiden, vilket gjorde att allt fick vänta och de tog en dag i sänder 

och framtiden lämnades åt slumpen (Ramfelt et al., 2002; Mizuno et al., 2007, Worster & 

Holmes, 2008, Simpson & Whyte, 2006, Houldin & Lewis, 2006). För att leva så normalt 

som möjligt behövde de hantera det faktum att de var utsatta för sjukdomen och vissa 

personer såg det som ett straff (Ramfelt., 2002; Mizuno et al., 2007). De hade svårt att 

acceptera och en del upplevde att livet gick vidare runt om dem men att de själva trampade på 

samma ställe (Houldin & Lewis, 2006). En person beskrev att sjukdomen inte hade med dem 

personligen att göra (Ramfelt et al., 2002). 
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And the first day I wondered, “why me? Why me, you know, or why not Joe 

next door or somebody else? (Houldin & Lewis, 2006, s. 723).  

I was numb, really numb. If someone had slapped me in the stomach, I 

wouldn’t have felt it (Worster & Holmes, 2008, s. 419). 

 

Några studier (Taylor, 2001; Worster & Holmes, 2008; Shaha & Cox, 2003) beskrev 

personerna hur diagnosen medförde en känsla av ensamhet och social osäkerhet, 

kolorektalcancer upplevdes som livshotande. Två studier (Taylor et al., under tryckning; 

Shaha & Cox, 2003) beskrev enstaka personer hade en föraning om att de hade cancer. Cancer 

kopplades samman med död och personer beskriver i flertalet studier (Houldin & Lewis, 

2006; Worster & Holmes, 2008; Shaha & Cox, 2003; Taylor, 2001; Simpson & Whyte, 2006; 

Mizuno et al., 2007) att de blev medvetna om sin egen död och att de fanns mycket de skulle 

vilja göra men kände att de aldrig skulle uppnå sina mål i livet. De upplevde att de hade 

mycket kvar av livet som de ville göra, men kände att inte skulle hinna uppnå sina mål i livet 

(Houldin & Lewis, 2006; Worster & Holmes, 2008). En studie (Ramfelt et al., 2002) visade 

dock att några personer upplevde att diagnosen medförde en känsla av kontroll över sin 

situation, de kände sig lättade över att ha fått veta och i två av studierna (Taylor, 2001; 

Houldin & Lewis, 2006) beskrev personer hur de planerade inför sin egen död. Vissa av de 

drabbade personerna berättade att de kände sig beredda att dö, en av dem intalade sig att det 

inte spelade någon roll att han/hon skulle dö (Mizuno et al., 2007; Simpson & Whyte, 2006).  

…I didn’t want my candle (my life) to be extinguished before Christmas 

(Shaha & Cox, 2003, s.194). 

Oh yes, of course, (you think you’re dying) but I haven’t said that to anybody 

else (Taylor, 2001, s.657). 

 

Att stöd är viktigt  

Flertalet studier (Simpson & Whyte, 2006; Ramfelt et al., 2002; Houldin & Lewis, 2006; 

Shaha & Cox, 2003; Mizuno et al., 2007; Taylor, 2001) visade att den främsta källan till stöd 

var familjen och vännerna. Personerna upplevde att de hade fått mycket hjälp från sin familj 

och att de när som helst kunde få stöd och hjälp. Stödet från de närmaste kändes viktigt och de 

kände ett större mod att planera framåt, de ville kämpa eftersom familjen förväntade sig att de 

skulle överleva (Ramfelt et al., 2002). I Houldin och Lewis (2006) studie beskrev personer att 

de upplevde att de kommit närmare sin familj på grund av situationen de befann sig i och i en 

annan studie (Mizuno et al., 2007) uttryckte en del av personerna en svårighet i att bli förstådd 
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av omgivningen, de hade en önskan att någon ville lyssna på deras berättelse. Många valde att 

inte prata öppet om sin sjukdom på grund av rädsla för att uppröra andra, de upplevde att 

andra kände sig generade vilket gjorde att de kände sig stämplade och upplevde utanförskap 

(Taylor, 2001). Personerna beskrev att det bara är de själva som kan förstå det lidandet som 

sjukdomen orsakar dem (Mizuno et al., 2007) men känslan av stöd upplevdes även om inte 

alla kunde förstå dem (Taylor, 2001). Personerna beskrev att sjukdomen var en mental kamp 

lika mycket som en medicinsk kamp och hur cancern måste bekämpas av dem själva och de 

upplevde en ensamhet trots att människor runt omkring sympatiserade med dem (Houldin & 

Lewis, 2006; Worster & Holmes, 2008). 

We,ve [my family and I] been drawn closer together.(Houldin & Lewis, 

2006, s. 723. 

What can´t they talk about it for, what´s wrong with it, you know like you 

have leprosy or something (Taylor, 2001, s. 656). 

 

I en studie (Taylor, 2001) beskriver personer deras oförmåga att kommunicera med sin familj. 

De oroade sig för sina familjemedlemmar och ville inte uppröra dem med för mycket detaljer 

om sin cancer, en del kände skuld och var bekymrade över den smärta och oro de orsakade sin 

familj (Taylor, 2001; Houldin & Lewis, 2006). För att skydda familjen bagatelliserade de sina 

problem vilket resulterade i att familjens oro ökade. Personerna beskrev att de kände sig 

övervakade av familjen och upplevde det obekvämt att utföra sina dagliga sysslor (Mizuno et 

al., 2007). Den bristande kommunikationen blev ett hinder i relationen och förstärkte känslan 

av ensamhet (Taylor, 2001). I Houldin och Lewis (2006) studie beskrev personerna att de 

ville tillbringa mera tid med sina barn och sina familjer men att det var svårt för dem att 

berätta för barnen om cancern då de ville lova dem att allt skulle bli bra.   

I do not want my family to know my worries or fears; it might upset them to 

much (Mizuno et al., 2007, s. 874). 

[My kids] really don´t know anything about [the cancer] at this point, and I 

kind of struggle over how and when and if [to tell them] (Houldin & Lewis, 

2006, s. 722). 

 

Stöd från sjukvård och att prata med andra som haft liknande erfarenheter gjorde att personer 

med kolorektal cancer upplevde tröst vilket resulterade i ett ökat välbefinnande och känslan 

av ensamhet minskade (Taylor, 2001). Flera personer uttryckte en lättnad när de diskuterade 

med läkaren om behandlingsalternativ, det kändes tryggt att bli bekräftad i att de valt den 

behandling som läkaren också trodde var det bästa alternativet för dem (Ramfelt & Lutzén, 
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2005; Worster & Holmes, 2008). Läkaren beskrevs vara den person som visste bäst och lät sig 

påverkas i sitt beslut angående behandlingen (Simpson & Whyte, 2006; Ramfelt & Lutzén, 

2005). Trots att läkaren stod i maktposition upplevdes det som att relationen byggde på tillit 

och att läkarna och sjuksköterskorna var där för att stödja dem (Simpson & Whyte, 2006; 

Ramfelt & Lutzén, 2005). Att sjukvårdspersonalen såg personen och inte bara en diagnos 

upplevdes som ett stöd (Houldin & Lewis, 2006). Studier (Worster och Holmes, 2009; 

Worster och Holmes, 2008; Ramfelt & Lutzén, 2005; Houldin & Lewis, 2006; Taylor et al., 

under tryckning) visade att många personer upplevde att de fick för lite information och stöd 

från sjukvårdspersonalen vilket påverkade deras beslutsförmåga. De beskrev att de fick prova 

sig fram på egen hand för att lindra sina symtom, en del letade information på internet för att 

försöka skapa kontroll över sin situation medan andra upplevde att de fick mycket hjälpfull 

information av sjukvården (Worster & Holmes, 2008). En studie (Mizuno et al., 2007) visade 

att personer var påstridiga om de kände att de behövde hjälp medan andra försökte klara sig 

själva och inte alltid insåg att de behövde hjälp.  

When I was discharged, I was not told anything about what could happen to 

me or about how long it would take, what I should do if such happened. I 

didn´t get any information at all (Ramfelt & Lutzén, 2005, s. 149). 

People approaching me said,”Look, I’m a cancer survivor.”…They were 

very helpful… (Houldin & Lewis, 2006, s. 723). 

 

Att behandling och symtom skapar oro 

Att genomgå koloskopi var påfrestande, undersökningen beskrevs som jobbig eftersom 

privata delar av kroppen exponerades och de hade inte något annat val än att lita på 

personalen (Worster & Holmes, 2008; Ramfelt & Lutzén, 2005; Taylor et al., under 

tryckning). Genom att skilja kroppen från jaget, och att göra kroppen till ett objekt gjorde det 

lättare för personerna att hantera annars otänkbara kroppsliga förelämpningar och svårigheter 

som de utsattes för (Taylor et al., under tryckning). I fletalet studier (Shaha & Cox, 2003; 

Simpson & Whyte, 2006; Mizuno et al., 2007) beskrev personer förändringen från att innan 

sjukdomen vara en oberoende person till att bli beroende av andra. En del tyckte synd om sig 

själv efter behandlingen och många kände att de tappade självförtroende att kände sig skadade 

på grund av deras dåliga skick (Mizuno et al., 2007). En del patienter upplevde att de inte 

klarade att fatta beslut och kände sig pressade angående behandlingen medan andra kände sig 

nöjda över att händelserna gick snabbt och upplevde det positivt att vara delaktig och ta eget 



12 
 

ansvar i besluten inför behandlingen (Ramfelt & Lutzén, 2005; Worster & Holmes, 2008). 

Studier (Shaha & Cox, 2003; Worster & Holmes, 2008; Houldin & Lewis, 2006) visade att 

vissa av personerna kände sig skräckslagna oroliga och de upplevde att de hade lite tid till att 

förlika sig med vad de hade fått veta innan operation och behandling skulle påbörjas. 

Personerna upplevde stor oro och ovisshet inför operation, för vad de skulle hitta när de låg på 

operationsbordet och vad det skulle resultera i (Worster & Holmes, 2008; Worster & Holmes, 

2009; Shaha & Cox, 2003). Dessutom fanns oro över den kroppsliga påverkan operationen 

skulle ge, att kroppen skulle kännas bräcklig och mindre lik sig själv (Taylor et al., under 

tryckning). Upplevelsen av oro inför förändringar som sjukdomen medförde och att 

förändringarna skulle bli alltför svåra att klara av (Mizuno et al., 2007).  

I have to trust those [the physicians] who take care of me – I place all my 

trust in the physicians (Ramfelt & Lutzén, 2005, s. 148). 

 

Personerna kände en oro över att inte veta om de skulle komma ut med en stomi efter 

operationen eller inte och en person beskrev hur handen sökte sig till magen efter 

uppvaknandet för att känna om där fanns någon påse (Worster & Holmes, 2009). Studier 

(Densnoo & Faithfull, 2006; Simpson & Whyte, 2006; Worster & Holmes, 2009; Taylor et 

al., under tryckning) visade att det fanns en rädsla över att bli inkontinent och ett flertal 

studier (Houldin & Lewis, 2006; Densnoo & Faithfull, 2006; Taylor et al., under tryckning) 

visade att personerna upplevde en förlust av den normala tarmfunktionen vilket skapade stor 

oro hos många. Efter operationen när tarmen började arbeta beskrev personerna det som 

mycket smärtsamt, ‟spricka‟ och ‟susa‟ var vanliga ord som personerna beskrev sina 

tarmrörelser med (Densnoo & Faithfull, 2006; Worster & Holmes, 2009; Taylor et al., under 

tryckning). I två studier (Densnoo & Faithfull, 2006; Worster & Holmes, 2009) beskrev 

personerna att de hade ett behov av att det skulle finnas en toalett nära till hands eftersom de 

inte litade på tarmens funktion, de visste inte heller om det skulle komma gas eller avföring. 

De kände en stress över tarmens funktion och de var rädda för att lukter och ljud skulle 

komma utanför deras kontroll, en person sa att de täta toalettbesöken fanns i hans huvud 

(Taylor et al., under tryckning). Deras egen upplevelse av att känna sig frisk påverkades 

negativt på grund av rädsla för inkontinens (Taylor at al., under tryckning).  Den 

oförutsägbara tarmfunktionen skapade en osäkerhet som resulterade i att personerna undvek 

situationer som kunde bli genanta (Densnoo & Faithfull, 2006). De som hade stomi kände en 

osäkerhet att påsen skulle läcka, detta blev ett hinder för dem när de skulle gå ut. Det tog 
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månader för vissa innan de vågade sig ut vilket också påverkade deras självförtroende 

(Densnoo & Faithfull, 2006; Taylor et al., under tryckning). Trots många negativa effekter 

med stomin föredrog personerna i studien (Densnoo & Faithfull, 2006) hellre ett liv med 

stomi än utan. En del av personerna såg den opålitliga tarmen som ett litet pris att betala för 

sitt liv (Densnoo & Faithfull, 2006).  

I wanted to know, because you hear stories about when they get in there, they 

find it inoperable, and sew you up and say you’ve got a month to live and 

that´s it  (Worster & Holmes, 2009, s. 317). 

And of course I had to wear pads all the time, I kept thinking that I was going 

to soil myself… Because I did a couple of times and it is embarrassing 

especially when you are with your friends and relations or anything 

(Simpson & Whyte, 2006, s. 176). 

 

Densnoo & Faithfull (2006) och Taylor et al. (under tryckning) beskrev att personerna 

strävade efter normalitet i kroppens funktioner, normalitet gjorde att de kände sig bättre i sin 

sjukdom och de hade en önskan om att få tillbaka sin kropp. Personerna hade en stark vilja att 

återfå sitt egenvärde, denna starka vilja kunde göra det svårt att skapa en ny verklighet och det 

som dominerade sjukdomsperioden var osäkerhet (Ramfelt et al., 2002). Taylor et al. (under 

tryckning) beskriver att efter operationen fick vissa av personerna sexuella problem och 

komplikationer i urinvägarna. Andra komplikationer var fatigue, en del beskrev att de led av 

en djup fatigue och kände sig uttröttade över små variationer från deras vanliga rutiner 

(Houldin & Lewis, 2006; Mizuno et al., 2007). I en studie (Houldin & Lewis, 2006) beskrev 

personer att de upplevde neuropati, känselnedsättningen i fingrar vilket gjorde att de 

reagerade på kyla och knappt klarade att hålla i en penna. Även synen påverkades och en del 

beskrev att tårar till och med upplevdes smärtsamma (Houldin & Lewis, 2006). Att känna 

symtom som de inte hade väntat sig gjorde att minsta symtom upplevdes som oroande 

(Houldin & Lewis, 2006; Mizuno et al., 2007). Flertalet studier (Mizuno et al., 2007; Simpson 

& Whyte, 2006; Houldin & Lewis, 2006; Shaha & Cox, 2003) beskrev att personerna 

upplevde osäkerhet och oro över att cancern kunde komma tillbaka eller sprida sig. 

Symtomen upplevdes inte bara som symtom utan betydde förluster för de drabbade och att det 

dagliga livet påverkades negativt (Houldin & Lewis, 2006; Mizuno et al., 2007). 

[The neuropathi] feels a little bit like I am wearing latex gloves all the time. 

(Houldin & Lewis, 2006, s. 722).  

It came once, it can come again (Simpson & Whyte, 2006, s. 178). 

 



14 
 

Att kämpa mot sjukdomen  

I flertalet studier (Mizuno et al., 2007; Houldin & Lewis, 2006; Ramfelt et al., 2002) beskrev 

personer hur de bestämde sig för att kämpa och för att bli friska. Personer beskrev att det 

ansåg det viktigt att ha en positiv attityd och ett positivt tänkande för att hantera sin situation 

och att mycket av framgången fanns i huvudet (Houldin & Lewis, 2006; Taylor, 2001; 

Taylor., under tryckning). I en studie (Mizuno et al., 2007) beskrev flera av personerna att de 

inte blev deprimerade tack vare deras naturliga optimism. I två studier (Mizuno et al., 2007; 

Houldin & Lewis, 2006) beskrev personerna att de kände sig kluvna, ena delen av dem 

kämpade medan den andra delen bara vill ge upp och de försökte förtränga sin smärta. För att 

behålla hopp och tro var det av avgörande betydelse att de hade en önskan att leva och att de 

hade en möjlighet att överleva, att de hade en framtid (Ramfelt et al., 2002). Författarna 

beskriver att en del personer hade svårt att känna hopp och att se framåt eftersom kroppens 

integritet var kränkt, de hade inget egenvärde och upplevde inte att de hade kontroll. Andra 

upplevde att hotet mot självet gjorde att de planerade inför framtiden (Ramfelt et al., 2002). I 

två av studierna (Ramfelt et al., 2002; Worster & Holmes, 2009) beskrevs tumören som en 

fiende som måste avlägsnas från kroppen. De kämpade emot cancern som fanns där för att 

skada dem och personerna försökte hålla näsan ovanför vattenytan men kunde ändå hoppas 

och kände glädje när tumören var avlägsnad från kroppen. 

So, you’ve got to have that discipline and the mental strength to actually say 

I can get through this, I will manage this (Taylor et al., under tryckning, s. 8). 

The enemy intruded my body (Ramfelt et al., 2002, s. 146). 

 

En studie (Densnoo & Faithfull, 2006) beskrev att personerna strävade efter normalitet och 

ökat självförtroende. Personerna kämpade för att hitta ett sätt att hantera starka känslor av 

ångest och rädsla (Shaha & Cox, 2003). I Ramfelt et al. (2002) studie beskrevs att männen såg 

sjukdomen som ett problem som måste lösas, en mer mekanisk vinkel än hur kvinnan såg på 

sjukdomen men att både män och kvinnor såg en framtid. För att hantera sin situation 

anpassade sig personerna till sin nya situation och till sin nya framtid, de hittade sätt att 

omorganisera sina liv (Houldin & Lewis, 2006; Shaha & Cox, 2003). I två studier (Houldin & 

Lewis, 2006; Simpson & Whyte, 2006) beskriver personer att de såg framåt och kände sig 

optimistiska inför framtiden. När deras kroppar kändes starka blev det viktigt för dem att 

återgå till det vanliga livet och de återupptog sina sociala aktiviteter (Taylor et al., under 

tryckning; Densnoo & Faithfull, 2006). Personer kände en lättnad över att få komma hem 
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efter operationen, att komma hem för att återhämta sig gjorde att förloppet fick ett avslut 

(Worster & Holmes, 2009; Taylor et al., under tryckning). 

 

Flertalet studier (Taylor, 2001; Worster & Holmes, 2009; Worster & Holmes, 2008; Shaha & 

Cox, 2003; Mizuno et al., 2007; Houldin & Lewis, 2006; Simpson & Whyte, 2006) beskriver 

hur personerna reflekterade över vilka de var och vem som betydde mest i deras liv, deras syn 

på livet och deras livsförståelse förändrades. Att känna sig lycklig över att fortfarande leva var 

vanligt och en del personer upplevde sjukdomsperioden som en värdefull erfarenhet, de 

menade att de inte hade uppnått denna sinnestämning utan sin sjukdomsupplevelse (Worster 

& Holmes, 2008; Houldin & Lewis, 2006; Mizuno et al., 2007; Densnoo & Faithfull, 2006). I 

flertalet studier (Simpson & Whyte, 2006; Worster & Holmes, 2008; Densnoo & Faithfull, 

2006; Houldin & Lewis, 2006; Mizuno et al., 2007) beskrev personerna att de tack vare att de 

accepterade sin situation, att det som sker det sker, kunde känna sig lugna och se framåt. 

Många av de drabbade personerna försökte skapa en mening i sjukdomen rent existentiellt, ett 

sätt att hantera sin situation var att gå in i sin tro, den religiösa tron gav frid och en inre tillit 

(Ramfelt et al., 2002; Houldin & Lewis, 2006).  

The fact that I am still alive has changed my approach to life (Mizuno et al., 

2007, s. 874). 

[I] have decided to overcome this [illness], it was valuable experience, [now] 

understand that I can get sick, learned a lot (Ramfelt et al., 2002, s. 145). 

[I] am thankful that I am religious and not worried about the future, I have 

inner trust and serenity (Ramfelt et al., 2002, s. 145).  

 

Diskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med kolorektal 

cancer och resultatet presenteras i fyra kategorier. Att livet fick ett avbrott; Att få stöd är 

viktigt; Att behandling och symtom skapar känsla av oro; Att kämpa mot sjukdomen.  

 

Kategorin, Att livet fick ett avbrott, visar att diagnosen blev en chock för personerna och att de 

tog en dag i sänder, livet stannade av. De beskriver också att de inte var mentalt förberedda 

och upplevelsen av ovisshet över vad som skulle hända framöver. Studier (Fu, Xu, Liu och 
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Haber 2008; Jonsson, Aus & Berterö, 2009) visade att personer med andra typer av cancer 

mottagit sin diagnos med liknade känslor dvs. oro, stress, ånger, depression, ledsamhet och 

förlust och det kändes som livet tog slut. Toombs (1993, s. 96) beskriver att vid sjukdom 

upplevs olika förluster. Förlusten av helhet där existensen ifrågasätts, förlusten av kontroll där 

tilliten och makten lämnas till sjukvård och andra, förlust av den kända världen där framtiden 

blir oviss men utanför fortsätter livet som vanligt och sjukdomen kan upplevas som ett straff 

(Toombs, 1993, s.96). Vår litteraturstudie visade att diagnosen skapade osäkerhet för 

framtiden och hur personerna blev medveten om sin dödlighet, och om risken att de inte 

kommer att hinna uppfylla deras livsmål. Det upplevde att det är svårt att acceptera sin 

sjukdom och vissa känner det som ett straff de fått. Att få en diagnos om en allvarlig sjukdom 

innebär en traumatisk kris för den personen, ordet kris betyder en avgörande förändring 

antigen till det sämre eller till det bättre (Cullberg 2003, s. 41-42). En traumatisk kris är en 

händelse som hotar personens sociala identitet, trygghet och andra livsmål. Den traumatiska 

krisen utlöses av olika händelser såsom till exempel en diagnos. Cullberg (1992, s. 143-144) 

beskriver att krisens akuta fas innebär kaos och oförmåga att ta in information, personen har 

svårt att hitta en mening med det som händer, många frågar sig varför just jag och det kan 

kännas som ett straff. 

 

Kategorin, Att stöd är viktigt, visar att den sjuke personen behöver olika typer av stöd och 

familjen utgör den främsta källan för stöd, familjen var deras orsak till att kämpa. Antonovsky 

(2003, s. 12) beskriver att vi människor är rustade olika med resurser för att hantera 

stressorer/händelser vi utsätts för, familjen är en resurs som har stor betydelse för hur 

personen hanterar sin situation. Att stöd har stor betydelse visar flertalet studier (Emslie, 

Browne, MacLeod, Rozmovits, Mitchell & Zieblad, 2009; Salander, 2002; McCahill & 

Hamel-Bisell, 2009) och familjens stöd innebär att personen känner sig älskad och värdefull, 

det är viktigt för att finna mening i livet. Vår litteraturstudie visade att det var vanligt att 

bespara familjen detaljer om sjukdomen i tron att de skyddade sin familj. Att på grund av 

skuldkänslor över det lidande de orsakade familjen ville de bespara dem detaljerna om 

sjukdomen. Men vårt resultat visade också att skydda familjen genom att hålla dem utanför 

skapade mer oro hos familjemedlemmarna och de får svårare att prata med varandra. Kenne 

Sarenmalm, Thorén-Jönsson, Gaston-Johansson och Öhlén (2009) studie visade att genom att 

hålla en munter fasad och bespara familjen detaljer om cancern trodde de att de skyddade sin 

familj men i själva verket kände sig familjemedlemmarna odugliga och hjälplösa.  
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I vår litteraturstudie fann vi att stöd från sjukvårdspersonal behövde personerna för att de 

skulle få grepp om situationen, svar på frågor för att skapa en viss kontroll i situationen, en 

del av personerna upplevde att de fick för lite information medans andra tyckte att de fick 

tillräcklig information. Ytterligare ett viktigt stöd, fann vi i vår litteraturstudie, kom från andra 

människor i samma situation.  Från andra personer med likande erfarenheter kan den sjuka 

personen få förståelse i hur det faktiskt är att leva med sjukdomen vilket ger tröst och minskar 

ensamhetskänslan, det visade även Allen, Savadatti och Gurmankin Levy (2009) och Fu et 

al.(2008). Vår litteraturstudie visade att känna stöd i sin sjukdom är viktigt för tillfrisknandet 

och för att hantera situationen så bra som möjligt, vi fann också att de olika källorna till stöd 

fyller olika funktioner och kompletterar varandra.  

 

Kategorin, Att behandling och symtom skapa oro, visar att personer som drabbats av 

kolorektal cancer upplever bland annat en förlust av den normala tarmfunktionen. Förlusten 

medför osäkerhet och påverkar livet på många sätt, ett exempel är att de undviker situationer 

som kan bli genanta vilket resulterar i att de känner sig isolerade. Vår litteraturstudie visar att 

personerna upplevde att omgivningen undviker ämnet och det resulterar i ensamhet och 

utanförskap. Personer med inflammatorisk tarmsjukdom hade liknade erfarenheter. Att 

ständigt behöva veta vart närmsta toalett finns, att hitta ursäkter till att tacka nej när vänner 

vill träffas, att känna skuld för att välja bort att umgås med familjen utanför hemmet resulterar 

i en förändrad självbild i negativ riktning och sänkt motivation till livet (Wolfe & Sirois, 

2008). Sjukdomen upplevs som ett hot mot kroppen och mot självet när kroppen inte längre 

kan kontrolleras, istället blir kroppen en fiende och kan ses som ett objekt (Toombs, 1993, 

s.90-92). Vårt resultat visade att stomi var något de här personerna ville undvika, och rädslan 

över att kanske få en stomi började redan innan operationen. Men de personer som trots 

tidigare motvilja fick stomi tyckte att livet blev enklare. Borwell (2009) beskriver att 

sjuksköterskan kan hjälpa personen att förbereda sig för stomi genom att noggrant förklara 

hur stomin kan öka livskvaliteten, sjuksköterskan kan hjälpa personen att reflektera hur 

situationen ser ut utan stomi. Att förbereda personen kan vara att bära en stomi påse innan 

operationen och att samtala med en person som har egen erfarenhet av stomi (Borwell, 2009).  

Att lära sig leva med stomin ger ofta negativa effekter på kroppsuppfattning och självkänsla, 

det är därför viktigt med stöd och information och att uppmuntra personen till egenvård för att 

skapa en ökad självkänsla och värdighet (Borwell, 2009).   
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Kategorin, Att kämpa mot sjukdomen, visar att det var viktigt med en positiv inställning men 

de behöver veta att det fanns möjlighet att besegra sin sjukdom för att känna hopp. I Kenne 

Sarenmalm et al.,(2009) studie resonerade många att det är viktigt att försöka leva här och nu, 

göra det bästa av varje dag och inte tappa hoppet. Att leva i osäkerhet till livet innebär 

tacksamhet för livet, det skapar en vilja att använda tiden som är kvar på ett värdefullt sätt 

(Kenne Sarenmalm et al., 2009; Fu et al., 2008). Osäkerheten finns alltid med eftersom 

cancern kan återkomma, att leva med osäkerhet gör det svårare att hantera sin situation, när du 

vet hanterar du det bättre (McCahill & Hamel-Bissell, 2009). För att uppnå en känsla av 

sammanhang, KASAM, i sin situation är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tre 

centrala komponenter (Antonovsky 2003, s 37-41). Hanterbarhet innebär att 

stressoren/händelsen inte ses som orättvisa i livet utan att personen har en förmåga att se sin 

situation i ett större sammanhang. Att finna meningsfullhet i det inträffade kräver att personen 

har vilja och är motiverad, att känna mening med livet trots det inträffade och göra det bästa 

för att komma igenom med värdigheten i behåll (Antonovsky 2003, s 37-41). En person med 

positiv inställning förstår och är motiverad att komma igenom svårigheten, alltstå är rustad 

med ett högt KASAM. För att klara av att upprätthålla den positiva attityden behöver 

personen ständigt anpassa sig till förutsättningarna (McGrath, 2004). I en situation där 

stressnivån blir hög kan man inte säga hur en person ska reagera men personer med hög 

KASAM får en struktur i situationen och kan se lösningar medans personer med låg KASAM 

inte ser någon lösning och känner hopplöshet (Antonovsky, 2003, s.224-225). Vår 

litteraturstudie visade att sjukdomserfarenheten gjorde att de reflekterade och värderade livet 

annorlunda, en del uttryckte att de uppnått en annan sinnestämning än innan sjukdomstiden. 

Vårt resultat visade att besegra sjukdomen var en mental kamp lika mycket som en medicinsk 

kamp och de lever i osäkerhet eftersom cancern kan komma tillbaka. 

 

Hur människor anpassar sig till förändringar och på vilket sätt detta görs beskrivs som en 

transitionsprocess. Transitionsprocessen innebär att personen integrerar en förändring i sitt 

liv, en förändring där personen har utsatts för en händelse/stressor och det medför att det inte 

längre går att leva som tidigare (Kralik, Visentin & Van Loon, 2006). Boehmke och 

Dickersson (2006) beskriver transitionsprocessen från att vara en frisk person till att plötsligt 

vara drabbad av sjukdom. Sjukdomen förändrade synen på sig själv, inte bara kroppsligt utan 
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även själsligt. Att ta sig igenom behandlingen och att vara en kämpe, en vilja att överleva. 

Efter behandlingen kom frågor om framtiden, att försöka finna mening i vad som har hänt 

genom att ifrågasätta och försöka förstå. Personerna kände sig förändrade för alltid (Boehmke 

& Dickerson, 2006). McGrath (2004) beskriver en process som pågår där förutsättningarna 

förändras med tiden och för att kunna vara positiv är det bra att möta de negativa känslorna i 

stället för att undvika dem. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägleda, och på så sätt 

hjälpa personerna att se nya möjligheter därför är det viktigt att sjuksköterskan förstår och är 

medveten om transitionsprocessen (Kralik et al., 2006). Information och stöd gör att personen 

hittar andra sätt att leva på och omstrukturerar vardagen så att de får en förståelse i den nya 

situationen. Förutsättningen är dock att personen är medveten om att den nuvarande 

situationen är ohållbar och är förberedd på en förändring (Kralik et al., 2006). 

Intervention 

Att söka information är en coping strategi som många använder sig av för att hantera sin 

stress (Van Der Molen, 1999). Skalla, Bakitas, Frustenberg och Henderson (2004) beskriver 

att det kan vara svårt att få den information de behöver från sjukvårdpersonalen på grund av 

brist av förståelse eller brist på kunskap hos personalen. Informationen är viktig därför att den 

skapar en viss kontroll över situationen och det hjälper personen att fatta beslut som skapar 

delaktighet (Van Der Molen, 1999). Skalla et al., (2004) beskriver att den information som är 

mest hjälpfull kommer från andra personer med liknande erfarenhet, där får personen praktisk 

information för att hantera sin situation. Andra viktiga informationskällor är läkare, 

sjuksköterskor, böcker, tidningsartiklar och internet (Skalla et al., 2004). Toombs, (1993, 

s.89) beskriver ”den läkande relationen” som innebär att patienten ska behandlas som en 

person och att personens upplevelse inte kan jämföras med andra fall. För att ge en bra vård 

måste vi lyssna på varje enskild patient och dennes specifika upplevelse och använda oss av 

vår kunskap för att kunna hjälpa och lindra lidande (Toombs, 1993, s.118). 

 

Metoddiskussion  

Vi har diskuterat den manifesta innehållsanalysen fördelar och begränsningar och vad det har 

inneburit för vår studie. Graneheim & Lundman (2004) menar att manifest innehållsanalys är 

bra för sjuksköterskestudenter att börja med för att lära sig analysera text. Utvecklingen av 

analys leder till att börja se helheten där även det underförstådda kan ses vilket är den latenta 
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innehållsanalysen. Vi har utgått utifrån de begreppen för trovärdighet som är pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet eftersom det är det som forskare efterstävar i sina studier 

(Polit & Beck, 2008, s. 539).  

Pålitlighet i studien innebär att studiens resultat skulle bli likadant om andra skulle genomföra 

samma studie. Studien kan inte vara trovärdig om inte resultatet är pålitligt (Polit & Beck, 

2008, s. 539) Enligt Halloway och Wheeler (2003, s.251-252) påverkar forskare sina studier 

och att helt replikera studien skulle vara svårt eftersom forskare lägger tyngden på olika sätt. 

Genom att redovisa vår artikelsökning och en översikt av de valda studierna tillsammans med 

en väl beskriven metoddel för hur vi gått tillväga ska göra vår litteraturstudie pålitlig. 

Resultatet styrker vi med citat från deltagarnas upplevelser i de studier vi analyserat. Enligt 

Polit och Beck (2008, s.539) innebär bekräftelsebarhet att se materialet objektivt och att inte 

tolka data för att resultatet inte ska påverkas av författaren till studien.  

Analysprocessen är i ständig rörelse mellan delarna och helheten och under arbetets gång 

finns det risk för viss tolkning när kondensering och kategorisering görs (Graneheim & 

Lundman). Genom hela arbetets gång diskuterade och analyserade vi våra textenheter och 

våra kategorier och vi fick gå tillbaka till ursprungsmaterialet för att inte tolka och vi arbetade 

textnära. Vi upplevde också att vissa av våra textenheter kunde passa in i flera kategorier, 

vilket kändes som en svårighet som vi tror beror på vår brist av erfarenhet av att genomföra 

denna analysmetod. Därför har vi i analysprocessen kodat materialet för att kunna gå tillbaka 

till ursprungskällan. Vi såg en viss svårighet i översättningen från engelska till svenska då vi 

inte ville utföra en tolkning av textenheten.  

Överförbarhet är hur resultat kan appliceras i andra sammanhang och i kvalitativa studier är 

inte det primära att generalisera utan att hitta förståelse som kan användas i andra 

sammanhang (Polit & Beck, s 202). Det är rimligt att anta att studiens resultat kan överföras 

till sammanhang där vårdpersonal arbetar med denna patientgrupp. 

 

Slutsats 

Upplevelsen av att leva med kolorektal cancer visade sig ha många likheter men även 

skillnader vilket beror på att alla individer upplever sin situation olika. Osäkerhet 

genomsyrade hela sjukdomstiden liksom att sjukdomen upplevs generande och självkänslan 

påverkas av detta. Personer med denna sjukdom vill prata om sin situation och sjuksköterskor 



21 
 

ska vara de som lyfter frågan och möjliggör en öppen dialog om ämnet. Eftersom personer 

kan ha en positiv eller en negativ inställning ska stödet anpassas efter individens nivå. Det är 

en process att anpassa sig till sitt nya förändrade liv och sjuksköterskan bör vara medvetna om 

denna process. Förslag till vidare forskning i ämnet är hur eller om genusperspektivet har 

betydelse. Hur personer upplever sig ha blivit bemötta av sjukvårdspersonal är en annan 

intressant aspekt där vi känt en brist på material vilket skulle kunna utmynna i vidare 

forskning. 
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