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Abstrakt 

Att leva med en livshotande sjukdom, så som cancer innebär många förändringar. 

För att personer som lever med cancer ska kunna känna välmående trots sjukdom 

måste behov personer uttrycker tillgodoses. Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva behov i dagligt liv hos personer som lever med cancer. I 

litteraturstudien analyserades 14 kvalitativa empiriska studier genom en kvalitativ 

innehållsanalys, med manifest ansats. Detta resulterade i fem kategorier; att vilja 

känna kontroll, att önska stöd och personligt bemötande från andra, att försöka 

omprioritera för att kunna leva normalt, att uppleva kroppsligt välmående samt 

att sträva efter hopp och försöka finna mening. De behov personerna uttryckte var 

inte mätbara, utan handlade om upplevelser och känslor. Det är av vikt att 

sjuksköterskor kan identifiera och möta dessa behov för att främja välmående hos 

de som lever med cancer. Denna litteraturstudie har bidragit till att sammanställa 

vetenskaplig kunskap kring de behov personer som lever med cancer kan ha i sitt 

dagliga liv. Då behoven inte är mätbara krävs fler studier om hur dessa behov kan 

uttryckas och hur dessa kan mötas. 

 

Nyckelord: behov, cancer, dagligt liv, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, 

upplevelser, välmående 
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Denna litteraturstudie fokuserar på de behov i dagligt liv som personer med cancer uttrycker. 

Cancer är samlingsnamnet för cirka 200 sjukdomar som alla innebär en okontrollerad 

celldelning i någon del av kroppen vilken leder till tumörbildning. Cancer är en livshotande 

sjukdom och i de fall då primärtumören bildar dottertumörer, så kallade metastaser, är 

prognosen för överlevnad ofta sämre än i de fall metastaser inte finns (Socialstyrelsen, 2009). 

Beroende på vilket stadie i sjukdomen personer befinner sig kan olika behov bli mer och 

mindre framträdande.  

 

Alla människor har vissa grundläggande behov. Virginia Hendersons definition av de olika 

behovsområdena spänner enligt Halloran (1996) över fysiska, psykiska, sociala, emotionella 

och spirituella behov. För personer som konfronteras med en sjukdom där livet i sig hotas, 

påverkas både vardagen men också personens själv på många olika sätt. Sjukdomen medför 

inte bara fysisk påverkan, även psykiska, sociala och spirituella förändringar uppkommer 

vanligen i någon utsträckning. Den förändrade livssituationen kan många gånger leda till att 

nya behov uppstår, och dessa kan vara svåra att identifiera samt tillgodose på egen hand. Alla 

människor har dessutom olika förutsättningar för att bemästra de förändringar som sjukdomen 

medför och det finns hos dessa personer en förväntan om att bli bemött och få stöd som kan 

tillgodose de behov som finns (Fitch, 2005).  

 

Fagerström, Eriksson och Bergbom-Engberg (1998) visar att det finns en mycket stor skillnad 

när det gäller att identifiera patienters behov utifrån en fördefinierad lista, gentemot att utgå 

från vad patienten förmedlar och uttrycker. Vissa behov kan även identifieras genom 

mätningar och uppskattningar av det faktiska och synbara. De behov som inte är synbara men 

som är starkt förknippade med människans välmående är de sociala, emotionella och 

spirituella behoven (Fagerström et al., 1998; Lemmer, 2005). Spirituella behov beskrivs av 

Strang, Strang och Ternestedt (2002) bli särskilt tydliga när människans existens hotas, 

exempelvis vid sjukdom. Vidare menar de att spiritualitet är en drivande kraft som ger mening 

i livet och många förknippar det med religion eller tro. Lemmer (2005) menar att detta är en 

anledning till att många sjuksköterskor inte vågar beröra dessa behov. Vidare poängterar 

Lemmer dock att religion och spiritualitet inte per definition är synonyma utan bör betraktas 

som två separata fenomen som kan sammanvävas om patienten har den önskan. 

 

Att leva med sjukdom innebär för människor ofta att det är svårt att planera vardagen och 

saker som förut togs för givet kan innebära en omöjlighet när sjukdomens påverkan på 
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kroppen sätter stopp. Edlund (2002, s.66) och även Toombs (2004) menar att när kroppen inte 

längre fungerar tillfredsställande i det dagliga livet påverkas människans känsla av värdighet 

negativt, vilket leder till lidande. Värdighet definieras av Edlund (2002, s.55) som något alla 

människor innehar just för att de är människor. Den kan aldrig tas ifrån någon, men den kan 

kränkas. Värdighet innebär en frihet för sitt eget liv och handlande, men även ett ansvar att 

respektera andras värdighet. Med integritet menas enligt Andersson (1996, s.30) en 

upplevelse av helhet i sitt varande som människa. Integriteten påverkas även negativt vid 

sjukdom. Känslan av integritet samt upplevelser av hälsa är således beroende av varandra. 

Eriksson (1984, s.20) definierar hälsa som människans subjektiva upplevelse av sundhet och 

välbefinnande. Eriksson framhåller tydligt att hälsa och välbefinnande inte behöver innebära 

frånvaro av sjukdom, då känslan av välbefinnande grundar sig i personers egna upplevelser. 

 

När fokus ligger på att försöka förstå patienters upplevelser av sjukdomen skapas också 

möjligheter till att den som är sjuk ska uppfatta relationen mellan patient och sjuksköterska 

som bekräftande. Toombs (1993, s.111) beskriver att en sådan relation kan uppnås genom att 

patienten blir lyssnad till och att fokus ligger på hur denne upplever sin sjukdom och hur den 

påverkar det dagliga livet, istället för att fokus endast ligger på fysiska symtom och hur dessa 

kan åtgärdas. För att en bekräftande relation ska bli möjlig krävs en helhetssyn. Andersson 

(1996, s.33) menar att det är av största vikt att se hela människan för att kunna hjälpa 

patienten att uppleva hälsa trots sjukdom. Att se hela människan är dessutom en nödvändighet 

för att kunna identifiera de behov denne har i sitt dagliga liv. Detta innebär enligt Lemmer 

(2005) att sjuksköterskor, förutom att identifiera de fysiska behoven, även kan fånga upp 

psykosociala behov som har en stor påverkan på personens dagliga liv. Sjuksköterskor som 

samtalar om psykosociala faktorer i patienters liv kan bara genom detta tillgodose ett behov. 

Dessutom kan ytterligare behov identifieras och den som är sjuk kan känna sig förstådd i en 

vidare mening än med bara den fysiska åkomman.  

 

Fagerström, Eriksson och Bergbom-Engberg (1998) menar att patienters behov inte är 

konstanta och därför måste även relationen mellan sjuksköterska och patient anpassas utifrån 

dessa. Sundin, Axelsson, Jansson och Norberg (2000) belyser att människor vid vissa tillfällen 

önskar att överföra kontrollen till sjukvårdspersonal och själva bara finnas till, för att kunna 

må bra i stunden. Vid andra tillfällen önskar de mer ansvar över sin situation och kräver både 

information samt kommunikation. McCabe (2004) menar att kommunikationsförmågan har 

stor betydelse för att den som är sjuk ska känna att sjukvårdpersonal bryr sig om personen, till 
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skillnad från att endast bli vårdad. En sjuksköterska som tar sig tid för patienten och anpassar 

kommunikationen samt är öppen och ärlig uppfattas enligt McCabe (2004) som 

omhändertagande. Enligt Fredriksson och Eriksson (2003) skapar detta i sin tur möjligheten 

för patienten att åter bygga upp känslan av värdighet och därmed även uppleva hälsa i 

sjukdom. 

 

Det är känt att för den som är sjuk hotas känslan av värdighet (Edlund, 2002, s.66) och det är 

därför av stor betydelse att de behov som den sjuke har i dagligt liv identifieras. Avsikten är 

att den kunskap som denna litteraturstudie ger kan användas för att identifiera och förstå de 

behov i dagligt liv som personer med cancer har. Genom att utgå från personers behov i 

dagligt liv när omvårdnad planeras kan upplevelser av hälsa och välbefinnande stödjas hos 

den som lever med sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie är därför att beskriva behov i 

dagligt liv hos personer som lever med cancer.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie har en kvalitativ design och syftar till att beskriva personers behov vid 

cancersjukdom. En systematisk litteratursökning av vetenskapliga studier med fokus på ett 

inifrånperspektiv genomfördes. Litteraturstudien har ett inifrånperspektiv och innebär att det 

är de egna behoven hos personer som lever med cancer som utgör fokus. Den valda ansatsen 

har betydelse när det gäller att förstå och beskriva ett fenomen så som det upplevs (jfr. 

Holloway & Wheeler, 2010, s.3). Innehållet i vetenskapliga studier analyserades med hjälp av 

en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats (jfr. Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Litteratursökning 

Initialt genomfördes en pilotsökning i CINAHL, PubMed samt PsycINFO för att säkerställa 

att ämnet beforskats tillräckligt för att tillräckligt med data skulle finnas för att kunna 

genomföra denna litteraturstudie. Sedan utfördes systematiska litteratursökningar i ovan 

nämnda databaser, vilka riktar in sig mot hälso- och sjukvård och är de största inom området 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.72-73). Då databaserna har olika alternativ för 

avgränsning av sökning valdes de alternativ som svarade mot denna litteraturstudies 

inklusionskriterier. I CINAHL utfördes sökningarna i fritext och begränsades till peer 

reviewed samt engelskspråkiga studier. I PubMed begränsades sökningarna till studier skrivna 

på engelska eller svenska samt studier gjorda på personer över 19 års ålder. Samma 
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begränsningar gjordes i PsycINFO. För att få sökträffar relevanta för litteraturstudien 

användes söktermer som kombinerades med varandra med hjälp av booleska sökoperatorer 

såsom AND och OR, detta i enlighet med Willman et.al (2006, s.66-67). Inklusionskriterier 

var studier gjorda på vuxna personer där det i studierna framgår vilka behov de upplever i 

dagligt liv vid cancersjukdom. Studierna skulle vara genomförda med kvalitativ ansats för att 

ha relevans för denna litteraturstudie, samt vara publicerade på engelska eller svenska. 

Studierna skulle vara publicerade tidigast år 1990.  

 

Sökningarna utfördes fram till att samma studier återkom på nya sökord, vilket säkerställde att 

sökningen utförts systematiskt. Detta resulterade i 12 studier som var relevanta för syftet för 

denna litteraturstudie. De termer som användes var terminal illness, terminally ill, experience, 

needs, quality of life, life threatening disease, incurable, daily life, cancer, patient, living with 

och health i olika kombinationer. Översikt av sökningen presenteras i tabell 1 nedan.  

 

Manuella sökningar utfördes utifrån referenser som angavs i de studier som uppfyllde 

kriterierna, för att ytterligare söka av befintlig kunskap inom valt område. Detta i enlighet 

med det Willman et al. (2006, s.80) beskriver. Den manuella sökningen resulterade i två 

studier som ingår i analysen.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökning: Behov i dagligt liv hos personer som lever med cancer 

 

CINAHL 2012-01-26: Limits: Peer reviewed, English language 

 

Söknummer 

 

Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 *FT Terminal illness OR terminally ill 6735   

2 *FT Experience 66 871  

3 *FT Needs 63 628  

4 *FT Quality of life 44 093  

5 *FT Life threatening disease 383  

6 *FT Incurable 574  

7 *FT Daily life 2283  

8 *FT Cancer 92 375  

9 *FT Patient 288 523  

10 1 AND 2 628 2 

11 1 AND 3 638 0 

*FT – Fritextsökning  
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Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökning 

CINAHL 2012-01-26: Limits: Peer reviewed, English language  

Söknummer Söktermer Antal träffar Antal valda 

12 1 AND 4 765 2 

13 1 AND 9 18 0 

14 6 AND 2 46 1 

15 6 AND 3 17 0 

16 6 AND 4 38 0 

17 8 AND 2 71 1 

18 8 AND 3 56 0 

19 8 AND 9 6 0 

20 10 AND 2 5289  

21 10 AND 2 AND 3 675  

22 10 AND 2 AND 3 AND 11 371 2 

23 10 AND 11 AND 3 2033  

24 10 AND 11 AND 4 2652  

25 10 AND 11 AND 4 AND 2 375 0 

26 10 AND 11 AND 2 2120  

27 10 AND 11 AND 2 AND 9 23 0 

28 10 AND 2 AND *FT living with 420 3 

PubMed: 2012-01-27: Limits: English, Swedish, 19+, humans 

1 *FT Cancer 776 327  

2 *FT Needs 56 432  

3 *FT Experience 138 298  

4 *FT Daily life 24 268  

5 *FT Quality of life 77 080  

6 1 AND 2 7352  

7 1 AND 2 AND 4 181 0 

8 1 AND 2 AND 3 AND 5 166 1 

PsycINFO: 2012-01-27 Limits: Swedish, English, adulthood, humans 

1 *FT Cancer 21 659  

2 *FT Needs 71 653  

3 *FT Experience 100 932  

4 *FT Daily life 7048  

5 *FT Quality of life 23 090  

6 *FT Health 267 995  

7 1 AND 2 3132  

*FT – Fritextsökning 
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Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökning 

PsycINFO 2012-01-27: Limits: Swedish, English, adulthood, humans  

Söknummer Söktermer Antal träffar Antal valda 

8 1 AND 2 AND 3 785  

9 1 AND 2 AND 3 AND 4 20 0 

10 1 AND 2 AND 3 AND 5 122 0 

11 1 AND 2 AND 3 AND 6 617  

12 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 6 17 0 

*FT - Fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning 

De studier (n=14) som motsvarade inklusionskriterierna och valdes ut till analysen 

kvalitetsgranskades med hjälp av det formulär som finns tillgängligt för studier med kvalitativ 

ansats, Bilaga H, i Willman et al. (2006, s.156-157). Formuläret är anpassat för studier med 

Grounded theory som metod, vilket medförde att formuläret anpassades utifrån studiedesign 

då det endast var en studie som hade Grounded theory som metod. Målet när Grounded theory 

används är enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 175, 188) att skapa och undersöka en teori 

för att efteråt finna stöd för denna i tidigare utförd forskning. Därmed blir punkten ”Genereras 

teori” irrelevant när det gäller andra kvalitativa ansatser vilka ofta föregås av en 

litteratursökning som resultatet av studien sedan jämförs med. Punkterna datamättnad och 

analysmättnad är relevanta då Grounded theory används i och med att man då vill samla in så 

mycket data som möjligt för att kunna stödja sin teori. Dessa punkter modifierades istället 

genom att värdera om data som samlats in motsvarade studiens syfte samt om analysen 

verkade ha resulterat i en rimligt varierad beskrivning av det studerade. 

 

Med hjälp av formuläret granskades sedan hur väl metoden var beskriven, hur urvalet hade 

skett, om etiskt resonemang fanns, analysförfarande samt hur väl resultatet svarade mot syftet. 

I enlighet med Willman et al. (2006, s.96) bestämdes sedan studiernas kvalitet genom 

poängbedömning där positiva svar gav 1 poäng och negativt svar gav 0 poäng. För att få ett 

positivt svar krävdes tydlighet och logik. Därefter räknades en procentsats ut där hög kvalitet 

var 80–100 %, medel var 70–79 % och låg kvalitet var 60–69 %. Alla 14 studier höll medel 

till hög kvalitet och valdes ut till litteraturstudien. Resultatet av granskningen presenteras i 

tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=14) 

Nr 

 

 

Författare, 

år, land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod, 

Datainsamling, 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

1 Andreassen, 

Randers, 

Näslund, 

Stockeld & 

Mattiasson, 

2006, 

Sverige. 

 

Kvalitativ 13 personer Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Behov att hitta mening, 

samt att ta kontroll över 

det egna livet. Behov av 

information.  

Hög 

(93%) 

2 Berterö & 

Ek, 1993, 

Sverige. 

Kvalitativ 3 män, 5 

kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Behov av sociala 

relationer, att leva i nuet, 

att leva normalt, och att 

kunna ta hand om sig själv 

för att må bra trots 

sjukdom. 

 

Medel 

(73%) 

3 Berterö, 

Vanhanen, 

Appelin, 

2008, 

Sverige. 

Kvalitativ 12 män, 11 

kvinnor  

Semistrukturerade 

intervjuer, 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod.  

Upplevelse av osäkerhet, 

behov av hopp och socialt 

stöd i sjukdomen. Behov 

av att leva som vanligt 

samt behov av kontroll.  

 

Hög, 

(100%) 

4 Bowes, 

Tamlyn & 

Butler, 2002, 

Kanada. 

Kvalitativ 9 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer i hemmiljö. 

Grounded theory.  

Behov av att finna mening, 

detta genom hopp, och 

vardagligt liv. Behov av 

fysiskt välmående, 

information samt socialt 

stöd. 

 

Hög, 

(88%) 

5 Hammer, 

Mogensen & 

Hall, 2009, 

Danmark. 

Kvalitativ 15 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer.  

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Behovet av hopp, 

relationer med nära och 

kära, att kunna leva som 

vanligt samt att ha 

kontroll. 

 

Hög  

(100%) 

6 Jonsson, Aus 

& Berterö 

2009, 

Sverige. 

Kvalitativ 10 män Semistrukturerade 

intervjuer.  

Hermeneutisk metod. 

Behov av att kunna leva 

livet som vanligt.  

Männen blev medvetna om 

sin egen dödlighet, och tog 

vara på livet på ett annat 

sätt. Behov av nära 

relationer samt kontroll 

över det egna livet. 

 

Hög 

(100%) 

7 McCarthy & 

Dowling, 

2009, Irland. 

Kvalitativ 2 män, 4 

kvinnor 

Ostrukturerade 

intervjuer, 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Behov av att bibehålla ett 

normalt liv, behov av att 

kunna klara sig själv och 

inte vara en börda. 

 

Hög 

(93%) 

8 Melin-

Johansson, 

Axelsson & 

Danielsson, 

2006, 

Sverige. 

 

Kvalitativ 2 män, 3 

kvinnor 

Fokusgruppsdiskussi

oner, 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Behov av att leva som 

vanligt, behovet av att vara 

behövd, behov av 

relationer.  

Hög 

(93%) 
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Tabell 2 forts. Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=14) 

Nr Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod, 

Datainsamling, 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

9 Missel & 

Birkelund, 

2011, 

Danmark. 

Kvalitativ 5 personer  Ostrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

Behov av socialt stöd samt att 

kunna ta hand om sig själv. 

Behov av hopp tidigt i 

sjukdomen men även närmare 

döden. 

 

Hög 

(86%) 

10 Palmadottir, 

2010, Island 

Kvalitativ 18 kvinnor Semistrukturera

de intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Behov av bibehållna dagliga 

rutiner, samt att känna sig 

behövd. Behov av att uppleva 

kontroll och självkänsla trots 

sjukdom. Behov av socialt 

stöd samt information för 

välbefinnande. 

 

Hög 

(100%) 

11 Prince-Paul, 

2008, USA. 

Kvalitativ 3 män, 5 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer, 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

Behovet av nära relationer 

blev större mot slutet av livet, 

behov av att uttrycka kärlek 

och tacksamhet gentemot nära 

och kära ökade. 

 

Hög, 

(86%) 

12 Saegrov & 

Halding, 2004, 

Norge. 

Kvalitativ 5 män, 7 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Fenomenologisk 

metod. 

 

Behov av mänskliga relationer 

genom sjukdomen var stort. 

Hög, 

(93%) 

13 Saeteren, 

Lindström & 

Nåden, 2010, 

Norge. 

Kvalitativ 9 män, 6 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Hermeneutisk 

metod.  

Behov av ett normalt liv, att 

kunna ta ansvar för det egna 

livet, att bli bemött med 

respekt. Behov av information 

och kontroll, samt att känna 

hopp. 

 

Hög 

(93%) 

14 Sjövall, 

Gunnars, 

Olsson & 

Thomé, 2011, 

Sverige. 

Kvalitativ 7 män, 5 

kvinnor 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Behov av att leva normalt, ha 

kontroll över sitt eget liv, 

insikt att livet är skört, behov 

av att ta tillvara på tiden. 

Behov av socialt stöd. 

 

Hög 

(100%) 

 

 

Analys 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) utförs en kvalitativ innehållsanalys när avsikten är att lyfta 

fram kunskap och skapa förståelse för ett fenomen. Metoden är vedertagen vid analys av 

innehåll i texter. Denna analysmetod användes då syftet med denna litteraturstudie är att 

beskriva personers behov. En kvalitativ innehållsanalys kan genomföras med två olika 

ansatser, manifest och latent. Med en latent ansats ligger fokus på underliggande budskap i 

data och sedan genomförs tolkningar. Används en manifest ansats ligger fokus istället på att 
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analysera det faktiska i insamlad data. Analysen i denna litteraturstudie utfördes med manifest 

ansats, baserad på Downe-Wamboldts (1992) analysmetod.  

 

Första delen i analysprocessen var att, ur de valda studierna, extrahera textenheter som 

motsvarade syftet för litteraturstudien. Textenheterna bestod av delar av meningar, hela 

meningar eller hela stycken. Textenheterna skrevs in i ett tomt dokument och märktes så att 

originalkälla skulle gå att spåra. Ett antal textenheter behövde sedan bearbetas, detta genom 

att korta ner texten medan kärnan fortfarande bevarades; en så kallas kondensering. I detta 

steg genomfördes även en översättning från engelska till svenska. Därefter utformades 

kategorier, detta gjordes genom att textenheter med liknande innehåll grupperades samman. 

Likheter och skillnader gjorde sedan att kategorier kunde identifieras. Textenheterna 

kontrollerades sedan mot kategorierna flertalet gånger. Kategoriseringen skedde i flera steg, 

på så sätt reducerades antalet kategorier till fem stycken. Det kontrollerades att kategorierna 

uteslöt varandra, samt att inga data som svarade mot syftet uteslöts på grund av att de inte 

passade in i någon kategori (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som redovisas i Tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Kategoriöversikt (n=5). 

Kategorier 

Att vilja känna kontroll  

Att önska stöd och personligt bemötande från andra  

Att försöka omprioritera för att kunna leva normalt 

Att uppleva kroppsligt välmående 

Att sträva efter hopp och försöka finna mening 

 

Att vilja känna kontroll 

I studier (Andreassen et al., 2006; Berterö et al., 1993; Berterö et al., 2008; Jonsson et al., 

2009; Missel & Birkelund, 2011; Sjövall et al., 2011; Saeteren et al., 2010) beskrev personer 

ett starkt behov av att kunna kontrollera det egna livet genom att vara självständiga, att vara 

aktiva samt att uppleva sig kunna hantera situationen. I en studie (McCarthy & Dowling, 

2009) framkom att personer var rädda att förlora kontrollen och bli en börda för de 
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närstående, de upplevde det som mycket viktigt att kunna ta hand om sig själv. Att ha kontroll 

över sig själv var starkt relaterat till att kunna uppleva välbefinnande i sjukdomen. 

 

I would just hate if I wasn’t able to look after myself or I’d hate to be a burden, they are the 

things that really really would bother me. That is huge for me (McCarthy & Dowling, 2009, 

s.584) 

 

I studier (Andreassen et al., 2006; Berterö et al., 2008; McCarthy & Dowling, 2009; Missel & 

Birkelund, 2011; Saeteren et al., 2010) beskrev personer att det var svårt att hantera 

osäkerheten som uppstod i olika faser av sjukdomen. Osäkerheten var förknippad med en 

känsla av hjälplöshet och kom av att de inte visste vad de kunde förvänta sig härnäst. 

Personerna upplevde då att det var omöjligt att planera framtiden, vilket upplevdes som en 

förlust av kontroll. Studier (Berterö et al., 1993; Sjövall et al., 2011; Saeteren et al., 2010) 

visade att brist på information ledde till att personerna upplevde svårigheter i att kontrollera 

det egna livet. De beskrev ett behov av att få rak och ärlig information för att kunna ta 

kontroll över situationen och planera den tid som var kvar. De menade att det var bättre att få 

dåliga besked, än att inte få några besked alls, då detta gjorde att de kunde ta ställning till hur 

de skulle ta vara på tiden som återstod.  

 

It is better to know even if it is the worst, so that I know to respond (Sjövall et al., 2011, 

s.393).  

 

Information is important. Even if you have a short time left, you have to plan this time. I have 

to take what’s coming. I know I am very sick, but I want to know what I can do (Saeteren et 

al., 2010, s.814).  

 

I studier (Andreassen et al., 2006; Bowes et al., 2002; Palmadottir, 2010) framkom att 

personer hade ett behov av att informationen som gavs var individuellt anpassad. De 

efterfrågade information inte enbart om sjukdomen i sig, utan dessutom om hur det var att 

leva med sjukdomen. Mängden information som önskades var mycket varierande. Vissa 

önskade detaljerad information medan andra endast ville veta det mest nödvändiga.  

 

It was just in some brochures that one got together with so many papers in the beginning. 

There, rehabilitation was mentioned and that one could get an appointment with a 
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psychologist but there was no one who just sat down and talked to me about what I thought I 

needed or if my children needed some help, there was no such thing (Palmadottir, 2010, 

s.303) 

 

Studier (Bowes et al., 2002; Melin-Johansson et al., 2006; Missel & Birkelund, 2011; 

Saeteren et al., 2010) visade att personerna ville ha allting ordnat och under kontroll innan de 

dog. De ville underlätta så mycket som möjligt för sina närstående så att deras död skulle 

påverka dem så lite som möjligt – att de skulle kunna fortsätta sina liv som vanligt, dock med 

förlusten av en anhörig.  

 

I hope to gain some weight and get a little bit stronger so I can manage to cut some firewood 

for the winter for my wife before I leave (Saeteren et al., 2010, s.815).  

 

Att önska stöd och personligt bemötande från andra 

Studier (Berterö & Ek, 1993; Bowes et al., 2002; Hammer et al., 2009; Jonsson et al., 2009; 

Melin-Johansson et al., 2006; Missel & Birkelund, 2011; Palmadottir, 2010; Saeteren et al., 

2010; Sjövall et al., 2011) visade att personerna som var sjuka hade ett stort behov av att 

känna stöd från nära och kära. De menade att de närstående gav styrka och motivation för att 

orka kämpa vidare. De närstående gav de sjuka en känsla av att vara behövda och detta 

beskrevs som viktigt då det stärkte personernas känsla av att vara av betydelse för någon 

annan. I studier (Melin-Johansson et al., 2006; Sjövall et al., 2011) beskrev personer att det 

var viktigt för dem att i det vardagliga livet bemötas som de personer de var, och inte bli sedd 

endast som en sjuk person. Detta var viktigt för upplevelsen av att leva ett normalt dagligt liv 

för att personerna inte själva skulle börja identifiera sig med sjukdomen och för att inte 

sjukdomen skulle ta över vardagen.  

 

I en studie (Prince-Paul, 2008) framkom att behovet av att uttrycka hur mycket de närstående 

betydde blev starkt, till följd av deras roll under sjukdomsupplevelsen. Studier (Melin-

Johansson et al., 2006; Missel & Birkelund, 2011) visade också att nära och kära även var 

viktiga som samtalsstöd då personerna kände att de kunde prata på en mer intim nivå med 

dessa, än med utomstående. De upplevdes också viktiga då de orkade lyssna på personernas 

tankar och berättelser om och om igen. I en studie (Andreassen et al., 2006) framkom att de 

närstående dessutom var viktiga i vårdsituationer då de kunde ställa frågor, ur en 

utomståendes perspektiv, som de sjuka inte tänkte på eller vågade fråga själva. 
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Studier (Berterö et al., 2008; McCarthy & Dowling, 2009; Saegrov & Halding, 2004) visade 

att personer som var sjuka hade ett stort behov av nära och kära, men samtidigt som de 

behövde prata med och vara nära dem kände de ett behov att skydda de närstående från 

obehag. Det gjorde att personerna i vissa situationer höll information eller känslor för sig själv 

för att inte oroa familj och vänner. I sådana situationer var stöd från utomstående än viktigare 

än vid andra tillfällen. 

 

I would tell them [family] that I’m fine…at times you would put on a brave face (McCarthy & 

Dowling, 2009, s.583).  

 

I studier (Bowes et al., 2002; Palmadottir, 2010; Saegrov & Halding, 2004) framkom att 

personer upplevde behov av att prata med andra i liknande situation som dem själva. De 

upplevde att dessa kunde bidra med mycket värdefull information om hur det var att leva med 

sjukdomen, något som var omöjligt att veta om man inte själv gått igenom något liknande. 

Många beskrev behovet av att möta andra som hade samma sjukdom, eller som hade 

tillfrisknat, då detta gav styrka och emotionellt stöd samt ett tillfälle att dela sina erfarenheter 

med andra.  

 

…you have to make contact with people. You just have to, you know. I felt such a need to talk 

to someone locally who had been through the same thing as me. (Saegrov & Halding, 2004, 

s.149) 

 

Studier (Melin-Johansson et al., 2006; Saeteren et al., 2010) belyste att personer upplevde det 

som viktigt att sjukvårdspersonalen fungerade som ett stöd genom att finnas nära till hands, 

att de lyssnade samt hjälpte till på konkreta sätt. Detta gjorde att personerna kände sig trygga.  

 

I en studie (Saeteren et al., 2010) upplevde personer ett behov av att, i kontakt med 

sjukvården, bli sedda och bekräftade som de människor de var, inte enbart som en i mängden. 

En stor del i att känna sig sedd var att bli mött med respekt, och detta blev särskilt viktigt då 

personerna var sårbara till följd av sjukdomen.  

 

What is important for me now when I come here, is that they know me and receive me as a 

whole human being, and not just a number in a queue (Saeteren et al., 2010, s.814). 
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Att försöka omprioritera för att kunna leva normalt 

I studier (Berterö et al., 2008; Bowes et al., 2002; McCarthy & Dowling, 2009; Missel & 

Birkelund, 2011; Sjövall et al., 2011; Saeteren et al., 2010) beskrev personer att det var viktigt 

för dem att fortsätta sitt liv som de gjort tidigare, att försöka upprätthålla ett normalt dagligt 

liv trots sjukdom. De strävade efter att allt skulle vara som vanligt, för att minska upplevelsen 

av sjukdom. 

 

I studier (Jonsson, Aus & Berterö, 2009; Melin-Johansson et al., 2006) framkom dessutom att 

de gånger ett liv identiskt med det de levt tidigare inte längre var möjligt på grund av ändrade 

förutsättningar, var det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta vara den man 

alltid varit. Ett mål blev att göra vardagen så normal som möjligt utifrån den nya 

livssituationen. 

 

…the more normal things are for me the better it is for me. I love having normality (McCarthy 

& Dowling, 2009, s.580). 

 

Studier (Berterö et al., 2008; Bowes et al., 2002; Hammer et al., 2009; Melin-Johansson et al., 

2006; Palmadottir, 2010) visade också att personer kände livskvalitet när de utförde 

vardagliga sysslor och utövade sina intressen. Att bli passiv var något personerna var rädda 

för. Även om de kände sig trötta var de noggranna med att upprätthålla sina dagliga sysslor då 

detta gav dem en känsla av välmående.  

 

I always made the bed in the mornings and I would never go to bed when I came home…I kept 

a normal routine most of the time and tried to go out most days, because I felt that when I did 

not go out, those days were just miserable (Palmadottir, 2010, s.302). 

 

…making quite a lot of things, that is quality of life for me…when I’m doing things…that is 

quality of life…(Berterö et al., 2008, s. 866). 

 

I studier (Jonsson et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006; Missel & Birkelund, 2011; 

Sjövall et al., 2011) beskrev personer att deras värderingar ändrades efter insjuknandet. 

Sådant som hade varit viktigt förr fick minskad betydelse, samtidigt som sådant som inte 

prioriterades förr fick en ökad betydelse i vardagen. Personerna beskrev att de ville leva varje 

dag fullt ut och göra det mesta möjliga av dagen. Trots att många inte hade så långt kvar i 
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livet ville de göra det mesta av tiden som fanns kvar. För att få ut det mesta av varje dag 

menade personerna att det var viktigt att leva i nuet, och inte tänka på det som varit, eller på 

framtiden. 

 

I live very much for the day, I don’t think back on what happened, I don’t think ahead about 

what is coming (Sjövall et al., 2011, s.394). 

 

Att uppleva kroppsligt välmående 

I studier (Bowes et al., 2002; Melin-Johansson et al., 2006) beskrev personer att upplevelsen 

av kroppsligt välmående var betydande för upplevelsen av psykiskt välbefinnande. Att känna 

att orken fanns för att göra saker de själva önskade, utan att behöva ta hjälp av människor runt 

omkring uppgavs minska lidandet sjukdomen medförde. Fysiskt välmående gav också en 

känsla av att det var möjligt att vinna över sjukdomen då frånvaro av eller lindring av symtom 

gjorde att sjukdomen inte kändes så hotande. Detta bidrog till att personerna kände tilltro inför 

framtiden. Om personerna mådde kroppsligt dåligt beskrev de istället att viljan och orken att 

fortsätta kämpa minskade.  

 

People say you have to stay positive and fight, but how long can I? It seems tougher and 

tougher because I don’t seem to be gaining back my strength (Bowes et al., 2002, s.140).  

 

Att sträva efter hopp och försöka finna mening 

Studier (Bowes et al., 2002; Hammer et al., 2009) visade att personer med cancer upplevde 

hopp som något alla behövde så länge de levde. Hopp var betydande för att minska känslan av 

hopplöshet som sjukdomsdiagnosen förde med sig. 

 

If you don’t have hope, then you don’t have anything really (Bowes et al., 2002, s.140). 

 

I believe that hope is something everybody needs until they take their last breath (Hammer et 

al., 2009, s.277).  

 

I studier (Berterö et al., 2008; Hammer et al., 2009; McCarthy & Dowling, 2009; Missel & 

Birkelund, 2011; Sjövall et al., 2011) framkom det att personer behövde ges möjlighet att 

hoppas på att bli bättre och att det fanns botemedel. Detta för att orka gå igenom behandlingar 
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samt orka med situationen i stort. Att personerna fick behandling gjorde att de kände att det 

fanns hopp och att de kunde hantera situationen, vilket gav en känsla av välbefinnande.  

 

I’d prefer to keep going with treatment than to be told that’s it now…yeah, if they said that 

was the last of the treatment now…I wouldn’t feel good about it. That’s right, if you are 

getting treatment you are living in hope (Berterö et al., 2008, s.865).  

 

Studier (Berterö et al., 2008; Bowes et.al., 2002; Hammer et al., 2009) visade att personerna 

upplevde hopp som nödvändigt för att orka leva och möta nya utmaningar i livet. De beskrev 

att hopp var nödvändigt för att kunna känna meningsfullhet. Om de kunde finna mening 

kunde de lättare hantera att de insjuknat och på så sätt uppleva välbefinnande trots sjukdom.  

 

Studier (Andreassen et al., 2006; Sjövall et al., 2011) visade att personer sökte efter 

anledningar till sjukdomen, bland annat i sin egen livsstil. De funderade över om de hade gjort 

något fel som gjort att de hade blivit sjuka. De ville veta varför just de hade drabbats av 

sjukdom, finna en mening, för att kunna lindra en del i den ovisshet de upplevde.  

 

Haven’t I taken care of myself well enough? (Andreassen et al., 2006, s.690). 

 

Flertalet personer beskrev en upplevelse av orättvisa inför situationen. Detta uttrycktes i 

känslor av att vara för ung, eller att de levt ett hälsosamt liv men ändå blivit sjuka. Att inte 

hitta en förklaring till varför de insjuknat ledde till att personerna hade svårt att acceptera 

situationen.  

 

There is a reason for everything. I don’t know what it is. I don’t know why. I began to think, 

”get a grip on yourself and find a purpose” (Bowes et al., 2002, s.139). 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva behov i dagligt liv hos personer som lever 

med cancer. Behoven som framkom i analysen var att känna kontroll, att känna stöd från 

andra och få ett personligt bemötande, att omprioritera i vardagen för att kunna leva normalt, 

uppleva kroppsligt välmående, samt att känna hopp och finna mening. Denna litteraturstudie 
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visar att behoven är sammanlänkade med varandra och för att ett behov ska kunna tillgodoses 

är det av betydelse att även andra behov tillgodoses för att personer med cancer ska kunna 

känna välmående. De behov som framkommer i resultatet diskuteras i förhållande till 

vetenskaplig litteratur, och förslag till hur personers behov kan stödjas diskuteras 

genomgående.  

 

Denna litteraturstudie visar att personer som lever med sjukdom upplever ovisshet inför 

framtiden. Att inte veta vad de kunde vänta sig gav en känsla av bristande kontroll över det 

egna livet. Detta kan förstås utifrån Toombs (1993, s.90, 92) som menar att människor vid ett 

insjuknande kan förlora den upplevda kontrollen över det egna livet. Att inte känna kontroll 

över sin livssituation leder dessutom ofta till en känsla av ovisshet hos personen. Denna 

ovisshet som sjukdom kan medföra innebär att den invanda vardagen inte längre alltid är en 

självklarhet. Neville (2003) beskriver att personer som lever med sjukdom ofta upplever 

ovisshet till följd av den nya livssituationen. Denna litteraturstudie visar att sjukdomen gjorde 

att de kände ovisshet inför framtiden. Detta kan förstås i förhållande till McCormick (2002) 

som beskriver ovisshet vid sjukdom som att inte kunna förutsäga framtiden, vilket kan 

innebära ovisshet inför vad ett nytt symtom innebär eller ovissheten om när döden kommer att 

inträffa. En person som är frisk tar ofta framtiden för given och sjukdom samt att livet kan ta 

slut är sällan påtagligt för människor som inte upplevt sjukdom (Toombs, 2004). Denna 

litteraturstudie visar att information kan lindra ovissheten vilket stärks av Neville (2003) som 

menar att sjuksköterskor kan bidra till att minska ovissheten genom att informera om 

sjukdomen och troliga symtom, samt göra både den sjuke samt närstående delaktiga.  

 

Denna litteraturstudie visar att personer som lever med sjukdom har ett behov av stöd från 

andra. Detta kan förstås utifrån Callaghan och Morrissey (1993) samt Thoits (1986) som 

menar att socialt stöd har en viktig roll i personers upplevelse av hälsa. Funktionen av socialt 

stöd är att belysa för personer att de är värdefulla, att någon bryr sig om dem, samt att de är 

älskade. Som resultatet i denna litteraturstudie visar är de närstående en stor del av det sociala 

stödet. Studier (Paulson, Norberg & Söderberg, 2003; Öhman & Söderberg, 2004) visar att 

närstående i sin tur har behov av socialt stöd för att orka stödja sina anhöriga. Det är vanligt 

att de närstående upplever ökat ansvar och påverkan på den egna livssituationen då de 

upplever sig behöva ge den sjuke ständig uppmärksamhet. Utifrån detta är det av relevans att 

sjukvårdspersonal finns till för, och lyssnar till de närstående. Paulson et. al., (2003) beskriver 

att närstående i vissa fall upplever sig ha brist på information, för att helt ha förutsättning att 
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hantera situationen. Detta är något sjuksköterskor delvis kan åtgärda genom att föra en öppen 

dialog med de närstående och vara lyhörda för frågor och funderingar. 

 

Denna litteraturstudie visar att personer önskar skydda sina närstående från obehag och därför 

inte delger dem alla tankar och upplevelser, trots att de upplevs vara ett stort stöd. Paulson et. 

al., (2003) beskriver att detta gör det ännu svårare för de närstående att förstå hur den sjuke 

upplever situationen. De förstod och respekterade att de sjuka ville skydda dem, men önskade 

samtidigt att de ville dela med sig av sina upplevelser. Detta gjorde att närstående upplevde 

ett utanförskap och en form av ensamhet. Detta kan förstås i förhållande till Dahlberg (2007) 

som beskriver att känslor av ensamhet kan uppkomma då en person inte blir sedd, lyssnad till 

eller bekräftad. Ensamhet behöver inte innebära att personen är fysiskt ensam, det kan 

upplevas trots att flertalet människor finns i närheten. Ensamhet är något som kan drabba en 

person, men även något som kan vara självvalt. Detta är något som förekommer i resultatet 

för denna litteraturstudie, där personer som lever med sjukdom väljer att inte avslöja allt för 

sina närstående och håller mycket för sig själv. Trots att ensamheten är självvald behöver den 

inte vara fördelaktig. När personer som lever med sjukdom känner att de inte kan eller vill 

dela sina upplevelser med närstående visar denna litteraturstudie att det kan vara viktigt att det 

finns utomstående att prata med. Detta är något sjuksköterskan bör tänka på och ge personer 

tillfälle att ventilera sina tankar och funderingar utan att närstående är närvarande.  

 

Denna litteraturstudie visar att personer har behov av att omprioritera för att kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt trots sjukdom. Personer har även ett behov av att ta en dag i taget och 

leva i nuet. Detta kan förstås utifrån Dahlberg, Todres och Galvin (2009) samt Todres och 

Galvin (2010) som beskriver att leva i nuet som ett sätt att kunna uppleva välbefinnande trots 

sjukdom. I samband med sjukdom är det vanligt att människor hittar vägar att känna sig 

tillfreds genom att finna glädjeämnen i det som är nu, trots en förändrad vardag. Fokus flyttas 

i detta sammanhang från att sörja förlusten av det som varit samt det som inte kommer att bli 

som man tänkt sig, till att istället leva i nuet. Toombs (1995, s.21) menar att detta är något 

som är viktigt för att återigen kunna uppleva sig kunna hantera det egna livet. Denna 

litteraturstudie visar att personerna upplevde välbefinnande när de kunde anpassa sig till den 

nya livssituationen. Detta kan förstås i förhållande till Olsson, Skär och Söderberg (2010) som 

menar att personer behöver känna sig tillfreds och anpassa sig för att kunna må bra. Även 

Dahlberg et. al., (2009) samt Todres och Galvin (2010) menar att nyckeln till välbefinnande är 

att finna sig i den nya situationen för att kunna uppnå inre frid och känna sig tillfreds. Kralik, 
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Visentin & Van Loon (2006) beskriver att en person anpassar sig till förändringar genom en 

transitionsprocess vilket innebär att personen försöker integrera förändringen i sin vardag. Det 

blir nödvändigt att omstrukturera, då livet inte längre går att leva som tidigare. 

Omstruktureringen innebär att personen upptäcker nya sätt att leva och vara, men detta kräver 

att personen är medveten om de förändringar som sker. Sjuksköterskor kan hjälpa personer till 

denna anpassning genom att ge information för att medvetandegöra personerna, samt även ge 

stöd för att hjälpa personerna att finna vägar att leva med de nya förutsättningarna i vardagen. 

 

Denna litteraturstudie visar att personer upplevde att känslan av välmående var beroende av 

hur de mådde fysiskt. Att ha en kropp som inte fungerade som den skulle gjorde att 

sjukdomsupplevelsen blev påtaglig. Detta kan förstås i förhållande till Toombs (1993, s.90) 

som menar att människor lever och upptäcker världen med kroppen som verktyg. Hos en 

person som är frisk är kroppen närvarande genom att vara frånvarande, den tas för given. Vid 

insjuknande övergår kroppen till att bli ett hinder i vardagen och vara påtagligt närvarande. 

Kroppen gör sig smärtsamt påmind och detta gör att uppmärksamheten riktas mot kroppens 

tillkortakommanden, istället för de aktiviteter som önskats utföras med kroppen som verktyg. 

Detta stärker det faktum som framkom i resultatet i denna litteraturstudie om att när 

deltagarna upplevde fysiskt välmående kunde energin istället läggas på att försöka uppnå 

välmående i sjukdomen. 

 

Denna litteraturstudie visar att det finns ett behov av att känna hopp i vardagen hos personer 

som lever med cancer. Den strävan som finns vad gäller att känna hopp har också betydelse 

för välbefinnandet hos dessa personer. Detta är något som kan förstås utifrån Duggleby 

(2001) som menar att hoppfullhet är en nödvändighet, särskilt för personer som lever med 

sjukdom. Hos personer som lever med sjukdom kan känslan av hoppfullhet variera beroende 

på i vilket stadie av sjukdomen de befinner sig. Är sjukdomen i ett tidigt stadie är det vanligt 

att många hoppas på att bli friska. För personer som befinner sig i slutskedet av en sjukdom, 

som inte är möjlig att bota, är hoppet ofta riktat till att må så bra som möjligt den tid som är 

kvar av livet.  

 

Denna litteraturstudie visar att även känsla av meningsfullhet är av betydelse för upplevelse 

av välbefinnande i sjukdom. Detta kan förstås utifrån Frankl (1995, s.169, 174) som beskriver 

att mening är något som kan finnas med under hela livet, ända fram till döden. Han menar att 

personer kan finna mening trots sjukdom och lidande, och detta i sig kan hjälpa personer att 
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hantera lidandet sjukdomen medför. Denna litteraturstudie visar att om personer kan känna 

meningsfullhet kan detta lindra ovisshet och hjälpa personerna att hantera situationen. Detta 

kan förstås i förhållande till Antonovsky (1987, s.46-47) som menar att meningsfullhet är den 

viktigaste faktorn i KASAM, vilket står för känsla av sammanhang och är av betydelse för att 

kunna må bra trots sjukdom. En person som har förmåga att engagera sig och motivera sig, 

trots motgångar, och försöker finna mening har stor möjlighet till känsla av sammanhang och 

därav även välbefinnande.  

 

Vidare beskriver Antonovsky (1987, s.21) motståndsresurser som något människor använder 

sig av för att hantera situationer som uppstår i livet, och med hjälp av dessa kan känsla av 

sammanhang uppnås trots omvälvande händelser. Exempel på dessa motståndsresurser är 

socialt stöd samt kunskap. Genom att lyfta fram och stödja dessa resurser hos personer som 

lever med sjukdom kan sjuksköterskan förbättra förutsättningarna för att personen ska kunna 

finna mening och uppleva välbefinnande i sjukdomen. Denna litteraturstudie visar att hopp 

var nödvändigt för att kunna känna meningsfullhet. Därigenom kan sjuksköterskor genom att 

stärka personers hopp, även bidra till personers finnande av mening. Duggleby (2001) menar 

att hopp kan stödjas genom att använda humor i vardagen, uppmuntra personer att fatta egna 

beslut, samt sätta upp kortsiktiga realistiska mål.  

 

Metodkritik 

Då denna litteraturstudie hade en kvalitativ ansats med syfte att beskriva personers 

upplevelser användes Downe-Wamboldts (1992) analysmetod, vilken lämpar sig för 

manifesta analyser av kvalitativt innehåll. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

tillförlitlighet kan uppnås genom att lämplig metod i förhållande till en studies syfte tillämpas. 

Insamlad data lästes igenom av båda författarna, detta för att minska risken för egna 

tolkningar. För att säkerställa att kärnan i datamaterialet bevarades extraherades textenheter 

som varken var för långa eller för korta. Dessutom översattes dessa från engelska till svenska 

innan kondenseringen skedde för att inte gå miste om viktiga aspekter. Under 

analysprocessens gång återgick författarna till det ursprungliga datamaterialet för att 

säkerställa att inga egna tolkningar gjordes när textenheterna lästes utanför sin kontext. Vid 

kategoriseringen av materialet kontrollerades textenheterna gentemot varandra för att 

identifiera likheter och skillnader och därigenom grupperas för att få tillförlitliga kategorier. 

Samtliga textenheter kategoriserades för att ingen aspekt skulle uteslutas. Tillförlitligheten har 

stärkts genom att många textenheter är citat vilket minskar risken för tolkningar då detta är 
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originaldata. Allt detta beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som delar i 

säkerställandet av tillförlitlighet.  

 

För att uppnå pålitlighet i denna litteraturstudie har databaser, sökord och inklusionskriterier 

presenterats för att studien ska kunna upprepas. Studierna som användes för analysen 

redogörs i en tabell (Tabell 2) där även kvalitetsbedömningen av respektive studie är 

synliggjord. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.302-303) kontrolleras studiers pålitlighet 

genom att bedöma hur utförligt metoden beskrivits och därigenom vilken möjlighet det finns 

att återskapa studien. Pålitligheten hade kunnat stärkas ytterligare om fler studier använts. 

Sökningarna som utfördes gjorde att mättnad uppnåddes, men fler studier hade eventuellt 

kunnat inkluderas om beställningar av avgiftsbelagda studier gjorts.  

 

Överförbarheten i denna litteraturstudie är i sig inte så stor då den baseras på individers 

upplevelser av att leva med en sjukdom. Då människor har olika bakgrund och erfarenheter är 

det svårt att säga att en upplevelse gäller hos alla, även om de har samma typ av sjukdom. 

Dock visar insamlad data på stora likheter i personers behov, trots åldersskillnader och olika 

typer av cancersjukdom. Med hänsyn till detta kan studien vara något överförbar och ge viss 

vägledning. Graneheim och Lundman (2004) samt Holloway och Wheeler (2010, s.303) 

beskriver överförbarhet som att resultatet i en kvalitativ studie kan ha relevans även i andra 

liknande situationer med liknande deltagare. 

 

Bekräftbarhet har i denna litteraturstudie uppnåtts, bland annat genom att en manifest ansats 

har använts. En manifest ansats gör att det faktiska i datamaterialet analyseras och tolkningar 

utesluts (Holloway och Wheeler 2010, s.303). Författarna av denna litteraturstudie har även 

varit medvetna om sin egen förförståelse och har varit noggranna med att inte göra egna 

tolkningar under studiens gång. Holloway och Wheeler (2010, s.303) beskriver att 

bekräftbarhet innebär att resultatet svarar mot syftet, författarnas förförståelse har hanterats 

samt att data kan spåras tillbaka till originalkälla.  

 

Då litteraturstudier är sekundärstudier vilka utgår från tidigare genomförda originalstudier 

finns enligt Morse (1994, s.269) en risk för bias. Detta då originaldata inte finns tillgängligt 

och eventuella tolkningar som gjorts tidigare kan föras vidare samt ytterligare tolkningar kan 

göras. Detta kan göra att studien för fram ett falskt resultat. Denna litteraturstudie hade dock 

ett annat syfte än vad de originalstudier som inkluderades hade. Heaton (1998) menar att 
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sekundärstudier, där syftet är annat än originalstudiens, kan vara fördelaktiga att genomföra 

då de kan lyfta fram ny kunskap ur redan befintliga data.   

 

Genom kontinuerlig kontakt med handledare och opponenter har arbetet granskats under 

studiens gång vilket har stärkt kvaliteten samt trovärdigheten i denna litteraturstudie. 

 

Slutsatser 

Denna litteraturstudie har bidragit till att sammanställa vetenskaplig kunskap kring de behov 

personer som lever med cancer kan ha i sina dagliga liv. De behov personerna uttrycker är 

inte mätbara, utan rör istället upplevelser och känslor. Det är av vikt att sjuksköterskor kan 

identifiera och möta dessa behov för att främja välmående hos de som lever med cancer. Då 

behoven inte är mätbara krävs fler studier om hur dessa behov kan uttryckas och hur dessa 

kan mötas. Denna litteraturstudie visar att information har en betydande roll för att kunna 

möta behov. Både den som lever med cancer, samt de närstående har förväntningar om att få 

information. Det framkommer i denna litteraturstudie att personer får information, denna är 

dock inte alltid individanpassad. Ibland ges mycket information men personerna upplever att 

de fått informationen vid ett tillfälle då de inte kunde ta den till sig. Vidare forskning bör 

därför rikta in sig på vilket sätt informationen bäst ges samt när informationen ska ges för att 

personer som lever med cancer ska kunna ta till sig den på bästa sätt. Resultatet från denna 

litteraturstudie kan också tillämpas för att identifiera och förstå vilken form av stöd personer 

som lever med cancer förväntar sig i sitt vardagsliv. 
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