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Abstrakt 
Att drabbas av obotlig cancer kan göra att hela ens tillvaro vänds upp och ner. 

Sjukdomen och tankar på döden triggar personens existentiella lidande. Sjuksköterskan 

har en viktig roll i patientvården att stötta och trösta och det kan vara en utmaning att 

vårda personer med obotlig sjukdom. Sjukdom påverkar hela människan och patientens 

berättelse har stor betydelse för dennes identitet. Syftet var att beskriva en kvinnas 

upplevelser av att leva med obotlig cancer. En kvalitativ innehållsanalys, med stöd i 

Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel gjordes av ett narrativ. Analysen 

resulterade i sju kategorier; Inte kunna lita på kroppen, känna sig ensam och bortglömd, 

bli misstrodd av sjukvården, viljan att leva vidare, känna ångest och oro, inte känna 

någon mening och tankar om döden alltid närvarande. Närstående och vänner hade stor 

betydelse för personen. Känslor av ensamhet förekom ofta och sjukvårdens bemötande 

upplevdes både negativt och positivt. Ångest, oro och brist på mening var känslor som 

ofta var närvarande. Personen tänkte ofta på döden men hade en stark vilja att leva. Att 

leva med obotlig cancer innebär stora förändringar och utmaningar för hela människan 

i dennes vardag. Existentiella frågor och meningen med livet sätter hälsan på prov. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i patientens vård och det ställer krav på sjuksköterskan 

att hen har ett personcentrerat arbetssätt samt kunskap och förståelse för hur personer 

med obotlig sjukdom upplever sin situation.  

  

  

Nyckelord: Cancer, obotlig sjukdom, döende, upplevelse, inifrånperspektiv, narrativ, 

innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad.  
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Personer som drabbas av cancer kan uppleva att hela tillvaron vänds upp och ner. När en 

människa blir sjuk i en obotlig sjukdom kan tiden ha en stor betydelse eftersom tiden i vissa 

fall blir begränsad. En del personer kan se tiden som långsam och utdragen efter 

sjukdomsbeskedet medan vissa anser att tiden går för alldeles för snabbt (Ellingsen, Roxberg, 

Kristoffersen, et al., 2015). Framtiden kan kännas osäker och medvetenheten om att framtiden 

är begränsad leder till att personerna försöker att leva en dag i taget och omprioritera det som 

är viktigt i livet och verkligen leva tills man dör (Aldaz, Treharne, Knight, Conner & Perez, 

2018). 

Obotlig sjukdom och döden är faktorer som triggar det existentiella lidandet. Personer som 

lever med cancer kan uppleva existentiella behov som att upprätthålla sin självidentitet genom 

viljan att leva, självständighet, hopp, meningsskapande och värdighet. Hot mot 

självidentiteten medför att personen lider, känner skuld, osäkerhet, hopplöshet och rädsla för 

att dö. Kroppsliga uttryck som existentiell smärta och en förändrad kropp är ett hot mot 

personens självidentitet. De existentiella behoven är grundläggande för människan men trots 

detta finns liten kunskap om hur det existentiella lidandet kan lindras inom sjukvården 

(Henoch & Danielson, 2009). Att låta sig beröras, visa medkänsla, engagemang och att dela 

den andras lidande kan göra att den sjuka personen känner tröst och mening. Tröst beskrivs 

som en förmåga att se hela människan och att ge “det lilla extra” i omvårdnaden av patienten 

(Arman & Rehnsfeldt, 2007). Det är ett måste att personen är redo för tröst innan han eller 

hon kan ta emot den, detta kan uttryckas hos personen genom känslor av hat, smärta, sorg, 

ilska eller sårbarhet (Norberg, Bergsten & Lundman, 2001; Morse, 2001). Att trösta är att se 

bortom rutiner och ta sig tid att skapa en relation med patienten, vara omtänksam och 

anstränga sig lite extra för att uppfylla patientens önskemål (Arman & Rehnsfeldt, 2007).  

År 2016 diagnostiserades 33 596 män och 30 511 kvinnor med cancer, antal dödsfall i cancer 

samma år var: 11 842 män och 10 676 kvinnor (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2018). I 

arbetet som sjuksköterska kan man komma att få möta patienter som är drabbade av obotlig 

cancer och dennes närstående. Många sjuksköterskor känner sig inte förberedda för den 

utmaning de står inför vid vården av en döende människa, speciellt inte om patienten är yngre 

eller om de har en relation till patienten. Att hantera familjen och ge negativa besked kan vara 

svårt och tidsbristen gör att de inte har möjlighet att stötta familjen så mycket som de skulle 
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vilja eller så mycket som det kan behövas (Kisorio & Langley, 2015). Psykosociala, andliga 

och existentiella behov hos patienten kan vara en utmaning och den känslomässiga smärtan de 

bär på upplevs ofta värre och svårare att lindra än den fysiska smärtan (Tornøe, Danbolt, 

Kvigne & Sørlie, 2014). Sjuksköterskans egna existentiella frågor sätts på prov och 

sjuksköterskan måste hitta en balans i att vara en professionell vårdare och samtidigt 

mänsklig. Egna rädslor och värderingar om sin egen död får inte avspeglas i mötet med 

patienten. Genom ständig reflektion av lidande, liv och död blir sjuksköterskan mer medveten 

om sin egen sårbarhet och kan på så sätt vara mer närvarande i mötet med patienten. Modet att 

vara närvarande och sätta sig in i någon annans verklighet gör att sjuksköterskan själv kan 

växa som människa, få styrka och kan känna mening i sitt eget liv. Sjuksköterskor känner ofta 

ett stort ansvar över människor i livets slut, också känslor av rädsla och skuld över att inte ha 

gjort tillräckligt (Karlsson, Kasén & Wärnå-furu, 2016). 

Hoppet är det sista som överger oss och anses vara grundläggande för människan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan har en viktig uppgift att stärka hoppet hos 

människor som lever med obotlig sjukdom. När en person blir sjuk i en obotlig och dödlig 

sjukdom, är det viktigt att sjuksköterskan kan finnas där och hjälpa personen att upprätthålla 

de meningsfulla förhoppningar som finns kvar (Breitbart & Heller, 2003). Att inge hopp är 

inte alltid så enkelt. I mötet med den sjuka personen krävs det att sjuksköterskan är 

självmedveten och bekräftar personen för att skapa hopp. Det krävs att sjuksköterskan kan 

kommunicera på ett respektfullt och vänligt sätt med personen samt att sjuksköterskan har 

förmågan att se hela personen i dennes livsvärld (Kylmä, Duggleby, Cooper & Molander, 

2009). Hoppet är viktigt för personens upplevelse av sin hälsa och för att känna lindrat lidande 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Det är också betydande att som sjuksköterska se de 

närstående som är en viktig del i att den sjuka personen ska känna hopp (Kylmä et al., 2009). 

En osäkerhet för livet kan bli tydlig när man drabbas av sjukdom. Djupare frågor om livet kan 

skapas av sjukdom. Frågor om livets mening kan vara ett uttryck för olika behov och känslor 

och behöver inte alltid ett svar. Ett sätt att besvara frågor om livets mening är att bemöta med 

tröst och stöd. Frågor om livets mening är också ett tillfälle för reflektion. Hur vi uppfattar 

meningen med livet påverkar vår upplevda hälsa (Hansson, 2019). 
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Berättandet har stor betydelse för vår identitet. Människans livsberättelse binder samman 

olika händelser som man varit med om i livet som också är det som format oss till vem vi är. 

Genom berättelsen kan man skapa självinsikt och berättelsen kan ses som ett redskap till 

reflektion för människan. Upplevelser förvandlas till erfarenheter genom berättelsen. 

Berättelsen är inte bara det orden säger, utan något mer än så. Berättelsen är aldrig färdig 

förrän någon har lyssnat på, sett och bekräftat den som berättar (Mazzarella, 2019). 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och syftar till att ge en vård 

som synliggör hela patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Inom personcentrerad 

vård ingår tre delar; Partnerskap, delat beslutsfattande och dokumentation. Vården bygger på 

att ett samarbete mellan sjukvårdspersonal och personen som lever med sjukdom. Personens 

berättelse om sina upplevelser och erfarenheter är en mycket viktig del i den personcentrerade 

vården. Patienten ses inte som sin sjukdom utan patienten är fortfarande en människa som 

lever med sin sjukdom och som är beroende av ett sammanhang, sin partner och sina 

närstående. Dessa betydelsefulla personer inkluderas i den personcentrerade vården. Vad 

sjuksköterskan gör och på vilket sätt hon gör det har betydelse för om vården upplevs som 

personcentrerad (Ekman et al., 2011). I den personcentrerade vården finns en palliativ 

vårdmodell, de 6 S:n som bygger på den humanistiska människosynen där syftet är att 

tillgodose psykiska, fysiska, sociala, andliga och existentiella behov. Modellen utgår från den 

som är i behov av palliativ vård och den personens beskrivning av sig själv, sin situation och 

sjukdom. Till de 6 S:n hör begreppen: Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, 

Sammanhang, Strategier och Symtomlindring (Ternestedt & Österlind, 2013).  

Att vara sjuk i en obotlig och dödlig sjukdom är mer än det som finns innanför sjukhuset 

väggar. Det påverkar hela människan och dennes vardag. När en person drabbas av en 

sjukdom kan dennes upplevelse av sjukdomen beskrivas från ett inifrånperspektiv. I 

inifrånperspektivet är den sjuka personens upplevelser i fokus men även de närståendes 

upplevelser (Söderberg, 2014). För att kunna ge en god omvårdnad och minska lidandet för 

personer som lever med obotlig sjukdom krävs både kunskapen om sjukdomen samt kunskap 

om personens egna subjektiva upplevelser. Det krävs också en förståelse för det personen 

upplever, en förståelse som inte går att få genom att bara ha kunskapen om det fysiska 

tillståndet hos personen. Förståelsen för en annan människas upplevelse går endast att få 
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genom att lyssna på personens berättelse (Hansson, 2019). Forskningens fokus om 

inifrånperspektiv är att öka förståelsen och kunskapen för personer som lever med sjukdom 

samt deras tillvaro. Detta leder till att dennes välbefinnande och hälsa kan öka (Söderberg, 

2014). 

För människor som lever med obotlig sjukdom kan den här kunskapen vara värdefull. 

Personer som lever med obotlig sjukdom är i en väldig sårbar situation och får kanske ofta ha 

kontakt med många olika vårdinstanser/personer. Goda möten med vården kan vara 

avgörande för personen och dennes upplevelse av hälsa. Det är därför viktigt att vi som 

sjukvårdspersonal har en fördjupad kunskap och förståelse om hur det är att leva med en 

obotlig, dödlig sjukdom från ett inifrånperspektiv. Genom denna kunskap hoppas vi kunna 

förstå personen och dennes behov bättre och vi kommer också då kunna göra skillnad för 

personen i vården. Vi hoppas att på ett bättre sätt kunna dela personens lidande och därmed 

också lindra lidande och bidra till en bättre hälsa. Syftet med studien var att beskriva en 

kvinnas upplevelser av att leva med obotlig cancer från ett inifrånperspektiv. 

 

Metod 

Litteratursökning och urval 

För att besvara syftet med studien gjordes en sökning efter litteratur i Library information 

system (Libris). Därefter gjordes en utförligare sökning där sökordet döende i cancer 

användes. Det blev totalt 59 träffar. Sökningen avgränsades genom att använda 

inklusionskriterier. Inklusionskriterierna som valdes var att det skulle vara en bok, skriven på 

svenska samt vara en självbiografi. Efter avgränsningen återstod endast en träff. Det var 

viktigt för oss att analysera ett verk som belyser och beskriver personens egen upplevelse av 

att leva med obotlig cancer samt att boken skulle vara rik på data. Någon kvalitetsgranskning 

gjordes inte av boken eftersom det inte är möjligt att göra en kvalitetsgranskning på en 

narrativ berättelse på samma sätt som med en vetenskaplig artikel. Vi läste ett antal sidor från 

boken för att se så att bokens innehåll kunde besvara vårt syfte, samt att boken var skriven 

utifrån författarens egna tankar och känslor. 
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En självbiografi valdes för att kunna fånga personens egna unika subjektiva upplevelser från 

ett inifrånperspektiv. Det finns ingen som kan beskriva en upplevelse eller känsla så bra som 

personen själv. Berättelsen gör att vi får en känsla för personen och dennes upplevelser i ett 

sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010). I berättelsen kan vi få tillgång till personens 

känslor och upplevelser. Berättelsen eller berättandet kan också vara en hjälp för personen att 

få förståelse för sin situation (Holloway & Wheeler, 2010). Genom att analysera en 

självbiografi får man ta del av detaljerade beskrivningar från en människas vardag där 

människan i sin berättelse beskriver upplevelsen av lidande, sjukdom, hälsa och ohälsa. 

Berättelsen är ett intressant material att studera i jakten på ny kunskap. Upplevelsen av att 

leva med en obotlig och dödlig sjukdom är mer än bara tiden innanför sjukhusets väggar när 

personen är en patient. Berättelsen skildrar hela människan i dennes vardag (Dahlborg-

Lyckhage, 2017). 

Kontext 

Kontext betyder “sammanhang” och har en stor betydelse för berättelsen. Vid analys skiljer 

man delar av berättelsen från sitt sammanhang och det är viktigt att varje del sedan kan förstås 

i relation till texten som helhet och till det sammanhang det tillhör (Dahlborg-Lyckhage, 

2017).  

I självbiografin “Jag vill inte...: en bok om att vara döende i cancer” skriver Linda Björkqvist 

om sina upplevelser av att leva med en obotlig tjocktarmscancer som senare ska kosta henne 

livet. Linda är 44 år och jobbar som lärare. Linda bor tillsammans med sin man och två barn i 

en stad i södra Sverige. Det som Linda själv upplevde som dödsbeskedet kom att påverka hela 

hennes sjukdomstid. Linda var bara 44 år när hon fick sitt cancerbesked och får kämpa med 

att leva medan hon lever, fast hon bara vill dö. Boken samlar texter som Linda skrev från det 

att hon fick sitt cancerbesked och under de 2 år hon levde med sjukdomen.  

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är viktigt i alla studier där människor ingår. I denna studie har man 

utgått från etiska principer enligt Polit och Beck (2010). Forskaren måste överväga och göra 

en riskbedömning så att nyttan med studien väger tyngre än riskerna, undvika och förebygga 
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skada av deltagarna samt respektera deltagarnas självbestämmande, integritet och värdighet. 

Kan inte forskarna säkerställa anonymitet ska forskaren bejaka konfidentialitet (Polit & Beck, 

2010). Konfidentialitet handlar om att skydda deltagarnas personliga uppgifter och att förhålla 

sig så att de medverkande personerna inte kan identifieras (Kjellström, 2012). Grunden i vår 

studie är ett narrativ, en självbiografisk bok. Författaren till boken har själv valt att publicera 

denna bok med sin identitet offentlig och därför har inget informerat samtycke inhämtats av 

deltagaren. Vi såg inte heller något behov av att avidentifiera deltagarens, tillika författarens 

namn i vår text. Vi bedömde att studien inte skulle utgöra någon risk för deltagaren utan 

istället bidra med en ökad kunskap och förståelse för personer som lever med obotlig cancer 

och dennes upplevelser. Det är viktigt att tänka på att personer som lagt ner mycket tid på ett 

arbete, kan få ett offentligt erkännande genom att namnges av forskaren (Kvale, 2014). 

Analys 

För att utföra analysen användes Graneheim och Lundmans (2004) metod av kvalitativ 

innehållsanalys som stöd. Enligt metodartikeln kan analysen genomföras med latent ansats, 

det underliggande/dolda innehållet i en text är det intressanta, eller med manifest ansats som 

beskrivs som det uppenbara eller det som direkt står i en text utan någon ytterligare tolkning. 

Vår innehållsanalys utfördes med manifest ansats. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

vidare att det alltid finns en viss tolkning oavsett manifest eller latent ansats, men att i den 

latenta ansatsen sker tolkningen på en djupare nivå. 

Litteraturen lästes igenom i sin helhet var för sig av båda studenterna för att få en känsla av 

innehållet. Dahlborg-Lyckhage (2017) menar att det är viktigt att känna sig bekant med 

materialet och att man kan återberätta det i stora drag för att sedan kunna se det sammanhang 

som meningsenheterna sedan kan relateras till. Det är viktigt att vara öppen i sitt 

förhållningssätt och att ingen aktiv analys sker i den första genomläsningen av materialet. 

Boken lästes sedan åter igen och under den andra läsningen markerades de textenheterna som 

besvarade syftet med studien i olika färger. Textenheterna bestod av meningar eller stycken 

och totalt kunde man finna 488 olika textenheter. 

De 488 textenheterna fördes över till en tabell i en dator. Textenheterna märktes med 

sidnumret från den sidan man funnit textenheten i självbiografin. På så sätt var det lätt att gå 
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tillbaka under analysprocessen till originalkällan. När textenheterna fanns i ett dokument på 

en dator kunde analysen fortsätta genom kondensering av textenheterna. Vid en kondensering 

kortas texterna ner utan att förlora kärnan i innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Samtliga textenheter skrev sedan om för att passa in med “Att leva med obotlig cancer är 

att...”, på så sätt kunde analysen underlättas. 

I små steg började vi sedan para ihop de textenheterna som hade liknande innehåll. Detta 

gjordes tills det inte gick att se något mer samband mellan de grupperna av texter vi hade. 

Under hela analysen har vi återgått till originalkällan för att minska risken för att textens 

innehåll förvrängs. Kategoriseringen gjordes i flera steg och texterna bildade slutligen sju 

kategorier. Det var viktigt att kategorierna som bildats under analysen var fristående från 

varandra och att innehållet i en kategori inte passade in i någon annan kategori. När analysen 

inte kunde resultera i fler kategorier och inga kategorier längre passade ihop med varandra så 

rubriksattes de slutgiltiga kategorierna med rubriker som speglade innehållet. Brödtext som 

beskrev kategorierna skrevs (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

Hela analysprocessen tog cirka 14 dagar. Vid analysen var det viktigt att vi var öppensinnade 

och inte lät oss styras av färdiga kategorier eller teorier så att textens mening kom fram. 

Genom att vi var medvetna om den kunskapen vi själva hade sedan innan och tillsammans 

kunde reflektera över denna så kunde vi försöka eliminera bias i analysprocessen. Vi hade en 

stark vilja av att försöka förstå vårt analysmaterial och försökte ha tålamod genom hela 

processen för att göra en så bra analys som möjligt (jfr. Dahlborg-Lyckhage, 2017). 
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Resultat 

Analysen resulterade i sju kategorier (tabell 2).   

 Tabell 2 Översikt över kategorier (n=7) 

Kategorier 

Inte kunna lita på kroppen 

Känna sig ensam och bortglömd 

Bli misstrodd av sjukvården 

Viljan att leva vidare 

Känna ångest och oro 

Inte känna någon mening 

Tankar om döden alltid närvarande 

  

 

Inte kunna lita på kroppen  

Att leva med obotlig sjukdom beskriver Björkqvist (2019) som att inte kunna lita på sin 

kropp. Hon beskriver hat, ilska, missnöje mot kroppen som enligt hennes berättelse gör som 

den vill, och inte som hon vill. Kroppen fyller sig själv med cancer, ger henne smärtor och 

fysiska biverkningar av cellgifterna gör att hon känner sig begränsad. Att acceptera kroppen 

som förändrad upplevdes av henne som svårt. Hon ställde sig frågor om det var värt allt 

kroppsligt lidande och smärta för att kunna leva längre. 

En kropp full av cancer - som jag inte vet när den ska börja bråka med mig, en äcklig 

stomipåse på magen, en kropp som lider av behandlingarna som ska göra att jag lever länge 

(Björkqvist, 2019, s. 63). 

Björkqvist (2019) känner att hennes psykiska mående påverkas mycket av att kroppen 

förändras med sjukdomen. Hon gillar inte alls den nya kroppen som ofta kommer med 
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negativa överraskningar. Kroppen har fruktansvärda smärtor som gör att hon måste ta 

starka läkemedel. Smärtorna upplevs som besvärliga, men väcker också känslor av 

rädsla hos henne. 

Idag har jag ont i hela kroppen. Men nu känns det bara som att det är cancern som växer 

(Björkqvist, 2019, s. 185). 

Björkqvist (2019) cancer behandlas med cellgifter och cellgifterna resulterar i mycket 

och svåra biverkningar. Hon berättar att hon blir väldigt trött av biverkningarna och att 

de gör att hon hamnar i en dimma. Hennes koncentration och minne försämras till 

följd av behandlingen. Björkqvist beskriver flertalet gånger i sin berättelse att hon 

funderar på att sluta med cellgifterna för att slippa de hemska biverkningarna hon får, 

hon överväger ofta om det är värt att må så dåligt för ett längre liv.  

Känna sig ensam och bortglömd 

Björkqvist (2019) kände att ingen kunde förstå eller dela hennes lidande. Hon hade 

många människor runt omkring sig men ändå så kände hon ofta en stor ensamhet. 

Björkqvist funderar ofta på varför telefonen är tyst och varför ingen hör av sig eller 

kommer förbi till henne. Hon är lika sjuk och behöver sina vänner lika mycket trots att 

hon ser frisk ut och inte är på sjukhus. Hon förstår att det kan vara svårt för andra hur 

de ska bemöta henne i sin sjukdom, och att bara tanken på henne gör att andra blir 

rädda för sin egna dödlighet. Ensamheten är svår för henne och rymmer mycket tid för 

att grubbla och fundera över sin tillvaro. 

När man känner att ingen kan förstå. Inte på riktigt (Björkqvist, 2019, s. 38). 

Björkqvist (2019) berättar att hon ofta känner sig övergiven. Det finns ingen som har tid att 

lyssna på henne och ingen som har tid att hjälpa henne. Hon känner sig ofta bortglömd och 

inte behövd. Björkqvist berättar vidare att hon ville vara med, känna sig behövd, vara en del 

av ett sammanhang. Hon saknar sitt gamla liv och har ofta känslan av att vara “gäst” där. 

Hennes gamla vardag visar sig ibland och då upplever hon känslor av att stå utanför. 

Björkqvist känner då att allt är som vanligt, fast ingenting är som vanligt. Hennes framtid och 

den tid hon har kvar är förändrad. Hon saknar sig själv. 
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Jag är sjukskriven men det betyder inte att jag inte finns längre. 

Känner mig inte saknad känner mig bortglömd (Björkqvist, 2019, s. 132). 

 

Bli misstrodd av sjukvården 

Björkqvist (2019) beskriver att hon blev dåligt behandlad när hon fick sitt besked om sin 

obotliga cancer, ensam i en sjukhuskorridor. Hon fick då en panikångestattack och beskriver 

att hon bara grät och skrek. Denna händelse var orsaken till att hon senare fick diagnosen 

Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD). 

Dessutom har jag blivit väldigt hemskt behandlad på sjukhuset vid ett tillfälle 

(Björkqvist, 2019, s. 11). 

Jag bröt ihop och grät hysteriskt, Han hade levererat min dödsdom (Björkqvist, 2019, s. 11). 

 

Björkqvist (2019) kände sig även sviken av sjukvården då de flera gånger hade lovat att ringa 

till henne men inte ringde upp på hela dagen, vilket i sin tur ledde till att hon fick ett minskat 

förtroende till sjukvården. Björkqvist kände sig förundrad när hon var inlagd på den palliativa 

avdelningen och fick ett besked från en läkare att beslut om 0-HLR på henne hade tagits, 

vilket resulterade i att hon inte ville bli inlagd på den palliativa avdelningen igen. 

Jag tycker att det är jättekonstigt att de kan bestämma att de inte ska ge mig HLR. 

Det har gjort att jag har sagt att jag inte vill bli inlagd där (Björkqvist, 2019, s. 148). 

  

Björkqvist (2019) beskriver väldigt många gånger hur hon känner misstänksamhet och att hon 

har ett minskat förtroende för sjukvården. Att det känns som att hon måste hålla reda på 

mycket själv om hennes mediciner och behandling. Björkqvist hade mycket smärta från sin 

mage, vilket hon berättade till sin kontaktsjuksköterska. Hon önskade att opereras tidigare för 

att få en bättre livskvalitet genom att några vätskefyllda cystor i magen skulle opereras bort. 

När hon fick så ont att hon var tvungen att åka in på akuten, kom det fram efter en röntgen att 

hennes cancer hade spridit sig så mycket att hon inte längre fick opereras. Hon kände sig 

besviken och arg för att ingen tagit sig tid och lyssna på vad hon sagt om sina smärtor. 
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Men det fanns även positiva stunder i mötet med sjukvården, Björkqvist (2019) beskriver 

tilliten och tryggheten hon kände till en del av vårdpersonalen. Vårdpersonal som ringde upp 

när dom lovade att göra det och som fanns där för henne och lyssnade, stöttade och bekräftade 

henne genom att ta henne på allvar. Hon tyckte att deras ärlighet gentemot henne var viktig. 

En viktig person för henne i sjukvården var hennes psykolog som hon kände att hon verkligen 

kunde prata med. 

Min behandlingssköterska är också underbar. Hon lyssnar också och gör det hon lovar att 

hon ska göra. Hon vet hur känslig jag är för saker som sägs men inte blir gjorda. Hon hejar 

på mig, berömmer mig och tröstar mig. Jag har sagt det till henne flera gånger, att det 

betyder jättemycket för mig (Björkqvist, 2019, s. 95). 

Viljan att leva vidare 

Björkqvist (2019) berättar att hon känner en stor tacksamhet för sin familj. Familjen och 

vännerna betyder oerhört mycket för henne. De finns där och ställer upp för henne när hon 

behöver det. De lyssnar på henne när hon behöver någon att prata med. Hon uppskattade 

väldigt mycket att få besök och meddelanden. Dagarna blev ljusare och kortare när hon fick 

träffa sina elever och kollegor samt fick höra att hon var saknad på arbetsplatsen. Hon 

beskriver att hon blev glad och kände en stor tacksamhet när hennes familj lagade mat, 

städade och lyssnade på henne. 

Jag tycker väldigt mycket om att få meddelanden och besök (Björkqvist, 2019, s. 38). 

Jag har världens bästa föräldrar… de hjälpte oss jättemycket... Gick ut med vår hund, Elvis, 

lagade mat, städade och fixade… det viktigaste av allt- lyssnar på mina svarta tankar och 

frågor…bästa föräldrarna som finns och jag älskar dom så mycket! (Björkqvist, 2019, s. 32). 

 

Familjen var väldigt betydelsefull och tanken på att lämna livet de har tillsammans var 

svår att förlika sig med. Björkqvist (2019) beskriver att hon inte vill att barnen ska 

behöva växa upp utan sin mamma och att hon hade så mycket hon ville hinna lära dem 

innan sin död. Hon ville vara med i framtiden och se barnen växa upp, bli vuxna, se 

vad det kommer att jobba med och träffa sina framtida barnbarn. Hon hade känslor av 

oro inför den framtid och öde hon tvingades lämna familjen till. Hur skulle de klara av 

ensamheten de skulle utsättas för utan henne på jorden? 
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Jag är inte färdig med mitt liv! Mina barn behöver mig! (Björkqvist, 2019, s. 27). 

Kanske får de barn och då skulle jag ha blivit mormor eller farmor. Istället kommer jag att 

vara borta, typ “min mormor lever inte, jag har aldrig träffat henne!” (Björkqvist, 2019, s. 

63). 

Björkqvist (2019) beskriver en ständig önskan om att bli frisk. Hon är inte redo för att 

dö och hon vill inget hellre än att leva. Det finns hela tiden en glimt av hopp, i allt det 

hopplösa. Björkqvist hoppas ofta att någon ska komma och säga att all cancer är borta. 

Känna ångest och oro 

Känslor av oro och ångest beskrivs av Björkqvist (2019) som vanliga känslor. Hennes 

kropp reagerar på ångest genom att hon skakar, blir helt slut i huvudet, känner sig svag 

både fysiskt och psykiskt. Hon beskriver att måendet kan gå som en berg och dalbana, 

upp och ner eller att det är som molnen, mörkt och tjockt eller ljust och tunt. Hon 

beskriver hela tiden att hon upplever jobbiga tankar. Hon ställer sig frågan om varför 

hon blivit sjuk om och om igen. Björkqvist beskriver flera gånger att hon känner 

ångest och oro över vetskapen om att hon kommer att dö.  

När man får sådan ångest så kroppen skakar och det enda som hjälper är lugnande medicin 

(Björkqvist, 2019, s.39). 

 

Hur kan den ha funnit i min kropp så länge utan att jag har fattat det? Läkarna tror att den 

funnits 5–10 år. Inte konstigt att jag har metastaser överallt. Den har ju fått fritt spelrum i 

många år (Björkqvist, 2019, s. 63). 

Björkqvist (2019) beskriver att när hon får panikångestattacker så kommer även gråt och skrik 

i samband med detta. Hon beskriver att hon gråter för att hon mår psykiskt dåligt och att hon 

gråter så mycket att hon till slut inte minns något mer. Hon menar att ingen tröst kan hjälpa 

henne. Hon blir arg och besviken på sig själv när hon inte kan hålla sig från gråt. Efter att hon 

gråtit och skrikit får hon svullna ögon, ont i huvudet samt känner sig matt och svag i kroppen. 

Vi sa hejdå och när jag hade lagt på skrek jag rakt ut. Jag skrek och grät. Alltså jag vrålskrek! 

(Björkqvist, 2019, s. 9). 

 

Vaknar med svullna ögonlock att jag knappt ser något. Seg i kroppen och i hjärnan. Allt det 

här beror på att jag tillbringade kvällen med en kraftig gråt- och ångestattack (Björkqvist, 

2019, s. 142). 
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Björkqvist (2019) beskriver att hon upplevde oro inför provsvar, röntgensvar och oro för 

symtom som dök upp. Hon upplevde att hon hela tiden hade jobbiga tankar som väckte 

mycket ångest hos henne. Tankar som aldrig upphörde, som fanns där med henne varje dag 

och som gjorde att hon grät hysteriskt, musklerna krampade och hon tappade andan. Hon får 

även lätt panikångestattacker över saker som rör hennes sjukdom, tex: Ingrepp, att vistas på 

sjukhuset, cytostatikabehandlingar, förbereda inför sin död osv. 

Psykiskt är det värre. Förra veckan var jag väldigt dålig. Jag grät nästan hela tiden i flera 

dagar (Björkqvist, 2019, s. 27). 

Tänkte på det här med högtider. Nu till exempel säger och skriver många Glad Midsommar till 

mig. Men jag är inte glad. Jag är ledsen för min sjukdom och är jätteorolig inför röntgensvaret 

nästa vecka. Kan inte tänka på något annat. Så det känns inte som en glad midsommar 

(Björkqvist, 2019, s. 51). 

 

Inte känna någon mening  

Björkqvist (2019) upplevde att hennes liv aldrig mer blev detsamma efter att ha fått sitt 

sjukdomsbesked. Det mesta kändes för henne meningslöst, hemskt och hopplöst. Vägen 

kändes mörk och svart, det kändes som att hon stod i en avgrund. Björkqvist beskriver att det 

kändes som att någon tog livet ifrån henne och glömde lämna tillbaka det. 

Den 15 december tog någon mitt liv ifrån mig, och den som gjorde det har glömt att lämna 

tillbaka det… (Björkqvist, 2019, s. 10). 

Livet är just nu väldigt svart (Björkqvist, 2019, s. 20). 

Björkqvist (2019) beskriver känslor av sorg och besvikelse över att hon aldrig fick någon 

chans att vinna över cancern. En kamp hon visste att hon inte skulle kunna vinna över. Hon 

kände sig förnedrad när någon sa åt henne att hon skulle kämpa, som att man hade något annat 

val. Hon kände sig som förloraren.  

Jag hatar när någon säger att jag är en kämpe. Eller att jag ska kämpa på! Jag tycker det 

känns förnedrande. Som om den som dör av sin cancer inte kämpade tillräckligt? Eller som om 

jag har något val? Jag känner mig inte som en kämpe. Jag känner mig som en förlorare. När 

någon säger att jag ska kämpa är det som att strö salt i såren (Björkqvist, 2019, s. 53 
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Ofta kände Björkqvist (2019) att det var försent. Det var mycket som hon ältade att hon aldrig 

gjorde innan hon blev sjuk, och nu var det försent att göra det. Hon frågade sig själv om det 

var värt att lära känna nya människor, börja jobba eller gå på cellgiftsbehandling när hon inte 

hade så lång tid kvar på jorden. 

Det är aldrig för sent, säger en del. Men det är mycket som är försent, för mig i alla fall 

(Björkqvist, 2019, s. 82). 

 

Tankar om döden alltid närvarande 

Björkqvist (2019) berättar att tanken på att hon kommer dö av sin sjukdom var en tanke som 

aldrig försvann. Hon var rädd för den sista tiden innan döden inträffade, rädd för att gå och 

sova för att aldrig mer vakna och att hennes son skulle vara den som hittade henne död. 

Björkqvist kände att hon inte var färdig med livet och att hon hade saker kvar att leva för. Hon 

berättar hur hon var rädd för att tyna bort och rädd för stunden när de anhöriga sitter och vakar 

med henne. Hon ville inte vara i det hon själv kallade för dödens korridor, den sista 

slutstationen, den palliativa vårdavdelningen. Där blev döden för påtaglig och alldeles för 

nära. 

Alla säger: Nästa gång du är här… vadå nästa gång? Jag vill inte vara här fler gånger. Jag vill 

inte vara sjuk. Jag vill inte dö (Björkqvist, 2019, s. 115). 

Björkqvist (2019) beskriver att hon hatade att vänta på döden. Hon ville veta hur lång tid hon 

hade kvar. Hon beskriver det som att leva med ett dödshot över sig men att inte veta när döden 

inträffar. Kanske var det sista gången hon fick uppleva sommaren och sista gången hon packa 

ner sommarkläderna eller plockade bort julpyntet. En del av Björkqvist ville att det skulle gå 

fort till den dagen hon skulle dö, för att vägen och resan dit var så jobbig. En annan del av 

henne kunde inte förlika sig med att hon skulle dö och hon kände sig inte redo för döden. Hon 

ville inte vara den som man måste hälsa på en sista gång innan hon dör. 

Ibland vill jag att bara att det ska gå fort så jag slipper gå och vänta på min egen död. 

Samtidigt vill jag ha behandlingen nu så jag kan få mer tid (Björkqvist, 2019, s. 73). 
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Björkqvist (2019) skriver att hon började förbereda sig och sina närstående inför hennes död 

och livet efter hennes död, genom att dödstäda, prata om sin sjukdom, förbereda åt sin man 

samt ta vara på tiden som är kvar med sina nära och kära. 

Läkaren sa att hon skulle skriva en ordination så att medicinen finns förberedd. Jag sa att jag 

vill ha någon dag till som jag kan vara med i huvudet, utan att vara för groggy. Jag vill skriva 

klart min bok, jag vill prata med mina barn, min familj och så vidare. Men sen räcker det 

(Björkqvist, 2019, s. 287) 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva en kvinnas upplevelser av att leva med 

obotlig cancer. Analysen gjordes av ett narrativ och resulterade i sju kategorier; Inte kunna lita 

på kroppen, känna sig ensam och bortglömd, bli misstrodd av sjukvården, viljan att leva 

vidare, känna ångest och oro, inte känna någon mening och tankar om döden alltid 

närvarande. 

Resultatet visade att det var svårt att acceptera kroppen som förändrad. Björkqvist (2019) 

upplevde att hon inte kunde lita på sin kropp och kände då hat, ilska och missnöje mot 

kroppen som också upplevdes begränsande. Björkqvist upplevde att den förändrade kroppen 

var svår att acceptera. Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver upplevelsen av 

kroppen som ett hinder när man drabbas av sjukdom, i likhet med vårt resultat. Kroppen kan 

upplevas svag på grund av trötthet och smärtor och vara ett hinder i att utföra dagliga 

uppgifter och aktiviteter. Kroppen kan göra att personer som är drabbade av sjukdomen 

känner sig begränsade och förlorar sin förmåga att göra saker själv. Björkqvist (2019) skriver 

att kroppen kom med negativa överraskningar som smärta och biverkningar, och att den inte 

alls gjorde som hennes huvud ville. Smärta kan enligt Öhman et al. (2003) orsaka ett lidande 

och beskrivs som mer eller mindre närvarande. När personer genomgår medicinska 

behandlingar av något slag upplever personer att smärtan och lidandet ökar. Eftersom 

personer som är drabbade av sjukdom ofta känner sig begränsade och beroende av andra, 

tolkar vi det som att det är viktigt att sjuksköterskan värnar om patientens integritet och 

självständighet. Detta kan göras genom att uppmuntra och låta patienten att själv göra så 
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mycket som möjligt i den mån det går. Eftersom lidande kan öka av smärta (Öhman et al., 

2003) tyder vi det som att det är viktigt att sjuksköterskan ser till att den fysiska smärtan är 

kontrollerad och att patienten hålls så smärtfri som möjligt. 

Vår studies resultat visade även att känslor av ensamhet ofta förekom. Björkqvist (2019) 

upplevde att ingen kunde dela hennes lidande eller förstå situationen ur hennes perspektiv. 

Känslor av ensamhet fanns ofta där, trots att hon hade många människor runt omkring sig. 

Dahlberg (2007) beskriver ensamheten som en rädsla av att bli övergiven, något skamligt, fult 

och konstigt. Upplevelsen av ensamheten är något individuellt som varierar från person till 

person och upplevs av alla människor någon gång under livet. Dahlberg beskriver vidare att 

människan kan känna ensamhet både i avsaknaden av andra människor men också med många 

människor runt omkring sig. Vår studie visade att Björkqvist (2019) ofta kände känslor av 

ensamhet trots att hon hade många människor i sin omgivning. Det beskriver Dahlberg (2007) 

kan uppstå när de personerna man har runt sig inte kan förstå en. En känsla av att vara 

annorlunda och att inte passa in i den grupp av människor man är tillsammans med kan skapa 

känslor av ensamhet. Öhman et al. (2003) beskriver likt Dahlberg (2007) att sjukdom kan 

orsaka känslor av att vara annorlunda och därmed känslan av att vara ensam. Ensamheten kan 

relateras till sammanhang, eller brist på sammanhang och får större kraft när människan är i en 

sårbar situation som vid sjukdom och lidande. Personer som känner ensamhet har ett stort 

behov av att prata med någon som förstår. 

Resultatet visade att mötet med sjukvården förde med sig både positiva och negativa 

upplevelser. Björkqvist (2019) beskriver att när vårdpersonalen höll det dom lovade, tog 

henne på allvar och lyssnade på henne upplevdes mötet positivt och hon kände då en stor tillit 

och trygghet i personalen. Att vårdpersonal lovade saker utan att hålla det upplevdes som 

negativt och förtroendet till vården minskade. Negativa erfarenheter av vårdpersonalen var när 

Björkqvist fick sitt cancerbesked under förhållanden som inte var bra. I detta fall ledde detta 

dåliga bemötande till ett stort vårdlidande för henne som gjorde att hon fick diagnosen: 

Posttraumatiskt Stressyndrom, detta skedde i samband med “händelsen i korridoren”. 

Dahlberg (2002) skriver att ett vårdlidande uppstår vid själva vårdandet, ofta i samband med 

vårdpersonal som har okunskap och en avsaknad av förmåga till reflektion. Den vanligaste 

orsaken till att människor kan uppleva vårdlidande är att som en redan skör och lidande 
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människa känna att man blir åsidosatt. Detta kan resultera i känslor av maktlös över hela sin 

hälsosituation. Om en person inte blir bekräftad i sitt lidande kan detta kränka personens egen 

värdighet. Vårdlidande är helt onödigt och ska absolut undvikas. Dahlberg (2007) menar att 

vårdpersonal kan omedvetet eller medvetet förstärka patientens känsla av ensamhet och 

orsaka ytterligare ett lidande för patienten genom att inte se patienten bakom sjukdomen och 

dela dennes lidande. 

Av vår studie kunde vi tyda att sjuksköterskan inte alltid har det goda bemötande som en 

sjuksköterska ska eftersträva och detta kan relateras till att sjuksköterskan måste ha i åtanke 

att bemötandet är en stor och viktig del i patienternas vård. Williams, Kinnear och Victor 

(2016) skriver att “ta hand om “men även att “bry sig om” patienterna var en stor del i att 

kunna leverera en likvärdig vård. Ekman et al. (2011) menar att när sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat har sjuksköterskan ett holistiskt synsätt, där människan och personens behov 

är i centrum. Patienten är en självständig individ och ses som en partner till vårdpersonalen. 

Delaktigheten är målet för den personcentrerade vården. För att kunna arbeta personcentrerat 

krävs det att vårdpersonalen och sjuksköterskan har kunskap om personen och dennes synsätt, 

behov, intressen, värderingar och förmåga. Detta ställer krav på sjuksköterskan, att se hela 

människan och inte bara sjukdomen, vara öppen, lyssna och förstå den unika personen man 

har framför sig. Personens egna berättelse är meningsfull och viktigt för att vården ska 

upplevas personcentrerad. Vården ska bygga på en kommunikation som innebär att 

sjukvårdspersonal och patient kan dela erfarenheter och lära av varandra. Vi tyder detta som 

att det finns brister i sjukvården där man inte ser patienten bakom sjukdomen och på så sätt 

orsakar ett vårdlidande. Vi har tolkat det som att ett personcentrerat arbetssätt är viktigt i 

vården. Med detta arbetssätt kan vi öka patientens delaktighet i sin egen vård samt bekräfta 

och respektera patienten som en självständig och värdefull människa. Patientens rätt till 

delaktighet i sin egen vård finns beskrivet i Patientlag (SFS 2014:821, kap. 3, 1§) “hälso-och 

sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.”. 

Vänner och familj som ställde upp var för Björkqvist (2019) en stor trygghet och hon kände 

en enorm tacksamhet över allt de gjorde för henne. Hon beskrev att tanken på att skiljas från 

sin man, sina barn, sina föräldrar och sina vänner var svår att ta in. Känslan av att inte vara 

färdig med sitt liv och att bara ha en önskan, att få leva. Årestedt, Persson och Benzein (2014) 
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beskriver att familjelivet förändras när någon i familjen drabbas av sjukdom. Som familj 

måste man hitta ett nytt sätt att hantera vardagen med ett fokus på att leva i nuet. Det finns en 

ständig känsla av osäkerhet om framtiden som kan bidra till att ens välbefinnande minskar. 

Relationerna förändras, vissa relationer kan bli starkare medan andra kan bli svagare. Årestedt 

et al. beskriver vidare att sjukdom kan bidra till att nya situationer uppstår och då är det viktigt 

för familjen att finnas där för varandra och stötta både känslomässigt men också praktiskt. 

Rollerna i familjen kan komma att förändras på grund av sjukdomen. Personen som lever med 

sjukdom kan då känna sig som en börda för de andra i familjen eftersom de måste ta mer 

ansvar. Ozanne, Graneheim och Strang (2013) menar att familjen och vänner också kan ge 

styrka åt personen och göra att personen känner mening med livet. Vi tolkar detta som att det 

är viktigt att sjuksköterskan kan se och bemöta behoven hos hela familjen eftersom familjen 

har en stor inverkan och betydelse för patientens hälsa. 

Känslor av ångest och oro över behandlingar och provsvar fanns alltid med. Jobbiga tankar 

som väckte mycket ångest hos henne och ett mående som går upp och ner. Ibland mådde hon 

så dåligt att hon kunde gråta i flera timmar och få panikångestattacker. Hon led av sin 

sjukdom och beskrev månaderna mellan röntgensvaren och behandlingarna som att leva i 

“tremånadersperioder”. Hon tog tre månader i taget varje gång och räknade sitt liv efter detta, 

hon befann sig i ett livslidande (Björkqvist, 2019). Dahlberg (2002) skriver att ett livslidande 

drabbar den som får relationen till sin egen livssituation förändrad genom olycksfall eller 

sjukdom. Björkqvist (2019) beskriver att livet förändrades efter hennes sjukdomsbesked och 

det mesta upplevdes hemskt, meningslöst och hopplöst. Hon upplevde att hon aldrig fick 

någon chans att vinna och besegra cancern och allt det hon velat göra var nu försent. Öhman 

et al. (2013) beskriver att känslor av hopplöshet kan ses som lidande. Det är viktigt för 

personer som drabbas av sjukdom att försöka förstå och att söka förklaring för den ändrade 

livssituationen. Livet förändras från en dag till en annan och plötsligt förändras också 

personens framtid. Att känna hopp är viktigt för att vår överlevnad. Broadhurst och 

Harrington (2016) menar att känslor av hopplöshet kan uppkomma vid smärta och ensamhet. 

De beskriver vidare att ökad livskvalitet är viktigt för personer i den palliativa vården. När 

personen kunde vara aktiv och leva sitt liv så normalt som möjligt så upplevde personen också 

livskvalitet. Livskvalitet i sig är viktigt för att känna hopp. Hopp är en känsla som kan finnas 

oavsett hur långt ifrån döden man är. I vissa fall kan till och med känslan av hopp stärkas ju 
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närmare döden man kommer. Hoppet beskrivs som ett komplext fenomen som är mycket 

personligt och kan enligt dem stärkas genom att patienten är adekvat smärtlindrad, patienten 

känner sig som en meningsfull person, får stöd och hjälp från sin familj, vänner och från 

vårdpersonal. Hoppet kan också stärkas om patienten kan sätta upp realistiska mål anpassade 

till sin sjukdom och nuvarande situation och uppnå dessa. Vi tolkar detta som att det har av 

stor betydelse att personen som lever med sjukdom känner hopp och att sjuksköterskan har en 

viktig roll att stärka hoppet genom att lyssna på personen, vara närvarande och empatisk. 

Även Benzein (2013) menar att hoppet har en stor betydelse för att en person ska kunna hitta 

en mening med livet när personen befinner sig i livet slut och till slut kunna uppnå en värdig 

död. Det finns olika sätt att stödja en persons upplevelse till hopp, men eftersom hoppet 

betyder olika för alla människor så behöver dessa stödåtgärder individualiseras. 

Björkqvist (2019) beskrev många gånger att hon var rädd för att dö, rädd för att lägga sig för 

kvällen för att sedan aldrig mer vakna, rädd för att bli inlagd på den palliativa avdelningen 

som hon ansåg var slutdestinationen i livet. Hon kände även en stor rädsla för att någon i 

hennes familj skulle behöva se eller hitta henne död. Tanken på att dö och att vänta på döden 

var något som Björkqvist hatade. Hon upplevde det svårt och jobbigt att inte veta hur länge 

hon skulle leva. I boken beskriver Björkqvist att hon förstår att alla människor inte vill veta 

hur länge de har kvar av sitt liv men hon ville veta eftersom hon var en “kontrollmänniska”. 

Ozanne et al. (2013) beskriver att upplevelsen av resan till döden kan kännas mer 

skrämmande än själva döden och att man kan känna en stor oro över att inte veta hur lång tid 

man har kvar. Björkqvist (2019) beskriver ofta en hopplöshet och en känsla av brist på 

mening för att hon ändå kommer dö. Ozanne et al. (2013) beskriver att personer som lider av 

obotlig sjukdom kan uppleva dessa känslor av brist på mening. Tankar om döden gav 

personen ångest och ångesten över döden gjorde också att personen kände att döden hade 

kontrollen över ens eget liv. Personer som lever med obotlig sjukdom har ofta svårt att finna 

lyckan och mening eftersom man kan känna sig som en börda för familjen. De beskriver 

vidare om upplevelser av skuldkänslor över att familjen lider på grund av sjukdomen likt de 

känslor Björkqvist (2019) beskriver. Den sjuka personen kan försöka underlätta för familjen 

genom att göra klart praktiska saker och på så sätt underlätta för dem när man inte finns kvar. 

Den som levde med sjukdom upplevde att livet fick ett djupare perspektiv där materiella saker 

inte hade lika stor betydelse längre, utan det som verkligen skapade mening för personen var 
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familjen, vänner, känslan av att äga sitt eget liv och att acceptera sin situation. Existentiella 

frågor kunde således både underlätta och hindra möjligheten för personen med sjukdom att 

finna meningen med livet (Ozanne et al., 2013). Vi tolkar detta som att sjuksköterskan 

behöver kunskap om existentiella frågornas betydelse för människan. Detta tror vi är viktigt 

för att underlätta för personer som lever med obotlig sjukdom att finna meningen med livet. 

Den existentiella dimensionen är också en del av att vara människa. 

 

Metodkritik 

Trovärdigheten i en studie kan beskrivas med olika begrepp (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vi har valt att använda oss av pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att de olika begreppen hänger ihop och är 

sammanflätade med varandra. Trovärdigheten för en studie handlar om forskningens fokus 

och hur bra datainsamling och analys gjorts med fokus på studiens syfte. 

Pålitlighet 

Pålitligheten i en studie stärks genom att utvärdera och beskriva de val man gjort under 

metod- och analysprocessen. De val man gjort ska vara tydligt beskrivna så att andra forskare 

med lätthet ska kunna förstå och utföra liknande studier (Holloway & Wheeler, 2010). I denna 

studie har vi tydligt beskrivit vår metod och analysprocess. Analysprocessen har gjort av båda 

studenterna i små steg för att stärka pålitligheten. Texten har också granskats av andra 

personer än studenterna själva vilket stärker studiens pålitlighet. En svaghet för studien är att 

studenterna inte har någon erfarenhet sedan tidigare av att analysera denna typ av texter. 

Tillförlitlighet 

Holloway och Wheeler (2010) beskriver att tillförlitligheten i en studie kan uppnås om 

deltagarna kan känna igen sig i resultatet. Analysmaterialet var rikt på data och många 

textenheter kunde extraheras. Mängden data som analysmaterialet besitter är viktigt för en 

studies trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundman beskriver 

vidare att det är viktigt att välja den mest lämpliga meningsenheten. Meningsenheten får inte 
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vara för stor så att innehållet i denna blir svår att hantera och inte heller för liten för då kan 

kärnan i innehållet förloras. Vårt analysmaterial innehöll både små och väldigt stora 

meningsenheter som ibland upplevdes svåra att ta ut från texten. Eftersom vi var två studenter 

som arbetade med studien kunde vi diskutera svårigheter som vi stötte på vid extraheringen av 

textenheter under analysfasen. Båda studenterna har läst den valda självbiografin var för sig 

och har under alla tveksamheter återgått till originalkällan. 

Bekräftbarhet 

Begreppet bekräftbarhet har bytt plats med termen objektivitet. För att öka en studies 

bekräftbarhet ska urvalet av datainsamling och informanter vara väl beskrivet. I studien bör en 

beskrivning av analysens olika steg och under hur lång tid datainsamlingen pågick finnas 

med. Författarna ska även ha beskrivit sin egen förförståelse (Holloway & Wheeler, 2010). 

Många textenheter var skrivna med metaforer och liknelser och det upplevde vi som en 

svårighet när texten skulle tolkas med manifest ansats, dvs det som uttryckligen står i texten. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver i sin metodartikel att det alltid finns en viss 

tolkning oavsett manifest eller latent ansats. För att minska risken att oavsiktligt tolka texten 

har vi försökt arbeta textnära under hela analysfasen. Studenterna har försökt vara 

öppensinnade och medvetna för att analysen skulle bli så objektiv som möjligt. Ingen av 

studenterna har själva någon erfarenhet av att leva med obotlig sjukdom därav minskar risken 

av att använda förförståelse. En styrka för bekräftbarheten i vår studie är att originalkällan är 

en bok som finns tillgänglig för läsaren på bibliotek och bokhandel vilket Holloway och 

Wheeler (2010) menar är en viktig aspekt. Den begränsade tiden kan vara en svaghet för 

studien. Vi tror att vi kunnat gå ännu djupare in på materialet om vi hade haft mer tid. 

Överförbarhet 

Överförbarhet beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som hur väl en studies resultat 

kan överföras till andra grupper och sammanhang. Författarna till studien kan presentera 

förslag på huruvida studiens resultat kan överföras till andra sammanhang, men det är alltid 

upp till läsaren själv att bestämma överförbarheten. Författaren kan underlätta studiens 

överförbarhet genom att ge en god beskrivning av studiens sammanhang, deltagare, 

datainsamling och analys. För att resultatens överförbarhet ska kunna bedömas behöver 
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begreppen: pålitlighet, bekräftelsebarhet och trovärdighet vara uppfyllda (Holloway & 

Wheeler, 2010). Denna studies resultat anser vi kunna förstås i relation till andra personer som 

lever med andra obotliga sjukdomar än cancer.  

 

Slutsats 

Att leva med obotlig cancer innebär stora förändringar och utmaningar för hela människan i 

dennes vardag. Sjukdomen väcker existentiella frågor och sätter meningen med livet på prov 

och personens hälsa utsätts för stora påfrestningar. När kroppen blev förändrad och inte gick 

att lita på, upplevdes den som en börda. Känslor av ensamhet, hopplöshet och tankar på döden 

blir något återkommande i personens vardag. I studiens resultat framkom att personen med 

obotlig sjukdom hade ett stort behov av att bli bekräftad sitt lidande. Sjuksköterskan har en 

viktig roll att lindra lidande, främja hälsa och förebygga ohälsa. För att sjuksköterskan ska 

kunna bemöta och ge stöd till personer som lever med obotlig sjukdom behöver 

sjuksköterskan kunskap och förståelse om hur personen upplever sin situation. Vi tyder detta 

som viktigt att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och ser varje person som en 

individ. Detta kan underlättas genom att arbeta personcentrerat och att se personen med 

sjukdom som en partner och en viktig person i dennes vård. Ett personcentrerat arbetssätt 

ställer krav på sjuksköterskan att kunna lyssna och respektera personen och dennes berättelse 

för att kunna tillmötesgå dennes individuella behov, mål och önskemål om sin egen vård. 

Familjen är ett viktigt stöd för personen med sjukdom och det är lika viktigt för 

sjuksköterskan att stötta familjen som den som är drabbad av sjukdomen. Sjuksköterskan ska 

även kunna främja och stötta relationer som personen har till både vänner och familjen. God 

smärtlindring för personen i livets slut var något som var väldigt centralt i detta ämne. 

Resultatet av denna studie kan ha betydelse i klinisk praxis genom att den ger svar på hur en 

person som lever med obotlig sjukdom kan uppleva och erfara sin situation. Studien ger oss 

ett inifrånperspektiv och en kunskap som kan relateras till andra sjukdomar och sammanhang. 

Till vidare forskning tycker vi att det behövs fler studier om personers upplevelser från ett 

inifrånperspektiv av att leva med obotlig cancer samt fler studier som studerar patienters 
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upplevelse av existentiella frågor och på vilket sätt vårdpersonal kan bemöta och stötta detta. 

Detta för att tydligare kunna se vilka omvårdnadsbehov som kan finnas och för att kunna 

jämföra vilka omvårdnadsåtgärder som kan vara till nytta för personer med obotlig sjukdom.  
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