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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Att drabbas av en allvarlig sjukdom som cancer kan innebära en 
betydande förändring i en persons liv. Det är inte bara den som var sjuk som 
drabbades, även de anhöriga påverkas och att vara anhörig i denna situation 
framkallar många känslor och upplevelser. 
Syfte: Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en 
familjemedlem som har cancer. 
Metod: Studien var en litteraturstudie baserades på en kvalitativ metod. Sex 
själbiografier var underlag för resultatet som har analyserats med hjälp utav kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: Upplevelsen av att vara anhörig till en familjemedlem som har cancer 
framkallade olika känslor och behov. Det sociala nätverket (familj, vänner och 
arbetskamrater) visade sig vara betydande då de ställde upp i alla lägen. Viktiga 
behov var att ha kontroll över situationen, ha en positiv livsinställning och uppfylla 
egna behov för att känna livskvalité samt mening och sammanhang. Hopp, 
otillräcklighet och att inte bli sedd eller få stöd från vårdpersonalen var känslor som 
belystes. 
Konklusion: Studien visade att det är viktigt att vårdpersonal ibland vänder blicken 
bort från patienten för att uppmärksamma de närståendes behov. Det var viktigt att de 
anhöriga fick ärlig information om behandling och behandlingsplan så de kunde bli 
delaktiga i vårdprocessen. Många anhöriga upplevde att de antingen blir tagna för 
givet eller blir bortglömda.  
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ABSTRACT 
 
Background: To suffer from a serious disease like cancer could implicate a 
significant change in a person’s life. It is not only the sick person who is affected. The 
people who are related to the sick person are also affected. To be involved and related 
in this situation induces a lot of feelings and experiences.  
Purpose: The purpose with this study is to bring up and highlight relatives 
experiences of living with a familymember who has cancer.  
Method: This is a study based on literature in the form of biographies and it is made 
in a qualitative approach. Six biographies are the foundation to the result, which has 
been made with a qualitative content analysis. 
Results: The experience of being close to a family member who is suffering from 
cancer induces a lot of feelings and needs. The social network; family, friends and 
work proves to be very important because they were there fore them in every 
situation. Significant needs were to have control over the situation, to have a positive 
attitude to life and to fulfil your own needs in order to attain life quality and also a 
meaning and context of life. Hope, insufficiency and to not be seen or be supported 
from caregivers were feelings that were raised.  
Conclusion: The study shows that it is important to the caregivers to sometimes move 
their eyes away from the patient, to the relatives, in order to notice the needs of the 
relatives. It is important that the relatives get honest information about the treatments 
and the treatment plan of the patient, so that they can be partial in the process of 
caregiving. Lots of relatives experience that they were taken for granted or forgotten. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING………………………………………..............................................1 
BAKGRUND…………………………………………………….……………....1 
Att drabbas av cancer………………………………………………..……………...1 
Familjens betydelse…………………………………………………….………........1 
Att vara anhörig till en familjemedlem som har cancer………….…………….....1  
PROBLEMFORMULERING…………………………….………………..2 
TEORETISK REFERENSRAM………………………………………….3 
Livsvärld……………………………………………………………………………..3 
Lidande/välbefinnande hos de anhöriga………………………………….………..3 
SYFTE……………………………………………………………………………..3 
METOD…………………………………………………………………………...3 
Datainsamling……………………………………………………………………….4 
Urvalsförfarande……………………………………………………………………..4 
Kvalitetsgranskning…………………………………………………………………..4 
Dataanalys…………………………………………………………………………...4 
Forskningsetiska aspekter………………………………………………………….5 
RESULTAT…………………………………………………..............................5 
Det sociala nätverket………………………………………………………………..6 
Familj och vänners betydelse………………………………………………………...6 
Betydelsen av att ha ett arbete.....................................................................................6 
Mening och sammanhang som ger livskvalité…………………………………….7 
Anhörigas egna behov och uppoffringar……………………………………………..7 
Att ha kontroll över situationen....................................................................................8 
Livsinställning………………………………………………………………………..8 
En berg-och-dalbana av känslor…………………………………………………...9 
Att känna hopp……………………………………………………………………......9 
Att känna sig otillräcklig……………………………………………………………...9 
Känslor som uppstår av att inte bli sedd eller få stöd av vården…………………….10 
DISKUSSION………………………………………………..............................11 
Metoddiskussion…………………………………………………………………….11 
Resultatdiskussion…………………………………………………………………..13 
Livskvalité……………………………………………………………………………13  
Närståendes behov…………………………………………………………………...13 
Utanförskap…………………………………………………………………………..14 
IMPLIKATIONER............................................................................................15 
Kliniska implikationer……………………………………………………………...15 
Teoretiska implikationer…………………………………………………………...15 
Konklusion…………………………………………………………………………..15 
REFERENSER…………………………………………………………………16 
BILAGOR 
1. Sökning av biografier 
2. Översikt av valda biografier 
3. Källkritisk mall av tryckt text 
4. Kritisk granskning av valda biografier 
5. Exempel på innehållsanalys 



 1 

INLEDNING 
 
På cancerfondens hemsida finns det information och siffror i all oändlighet för den 
som vill lära sig om allt som har med cancer att göra. Två små meningar står ut lite 
extra och säger en hel del; två meningar som säkerligen många känner till men kanske 
inte reflekterat över. "En av tre får cancer. Men alla drabbas" (Cancerfonden, 2014, 
http://www.cancerfonden.se/) I vår kommande profession som allmänsjuksköterskor 
kommer vi att möta anhöriga och för att på bästa sätt förstå och kunna bemöta dem 
vill vi undersöka hur de själva upplever sin situation som anhörig. Denna studie 
kommer att beröra personer som lever tillsammans med en familjemedlem som har 
cancer och personerna kommer att benämnas som anhöriga. Enligt SOSFS (2014) är 
definitionen för anhörig en person inom familjen eller bland de närmsta släktingarna.  
 
BAKGRUND 
 
Att drabbas av cancer 
Att drabbas av en allvarlig sjukdom som cancer kan innebära en betydande förändring 
som påverkar en persons liv och dennes anhöriga. De fysiska och psykiska 
begräsningar som kan medfölja sjukdomen kan göra att personen får ett större behov 
av socialt umgänge, men det kan även leda till att personen drar sig undan sociala 
sällskap (Siqueira, Barbose & Boemer, 2007). Livsomställningen kan visa sig på olika 
sätt och som ett exempel kan sjukdomen i vissa fall leda till att betydelsefulla 
livsprojekt får avbrytas och stödet från anhöriga blir då viktigt (Ibid.). 
 
Familjens betydelse 
Under stora delar av 1900-talet fokuserade vården i stort sett enbart på patientens 
behov (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Senare flyttades detta fokus från enbart 
patienten till att inkludera hela familjen. Genom att se familjen som en helhet där alla 
familjemedlemmarna påverkar varandra observerades att ohälsa/sjukdom kommer att 
drabba en hel familj, inte bara den enskilda patienten. Familjen är för många personer 
en trygghet där fysisk, emotionell och social kontakt upplevs. Vid sjukdom kan 
behovet av stöd och närhet öka och familjen är då en naturlig källa där social samvaro 
kan lindra lidandet (Ibid.). 
 
I en studie av Koffman, Morgan, Edmonds, Speck & Higginson (2012) beskrivs det 
hur patienter som har cancer uppfattar sin livssituation. De beskriver bland annat att 
familjen spelar en stor roll för hur deras livskvalité upplevs. Flera av patienterna 
uppger att de hade gett upp hoppet om livet om inte familjen hade funnits vid deras 
sida. Illingworth, Forbat, Hubbard & Kearney (2010) beskriver också vikten av 
mellanmänskliga relationer och hur denna gemenskap får en betydelse för hur 
sjukdomen upplevs och förstås. Benzein, Hagberg & Saveman (2009) beskriver 
vidare hur närvaron av en familjemedlem kan få en stor betydelse och påverkar en 
individs upplevelse av sin sjukdom och kan ge den styrka och trygghet som krävs för 
att vilja leva vidare trots allvarlig sjukdom.  
 
Att vara anhörig till en familjemedlem som har cancer 
För dem som är anhöriga till en familjemedlem som har cancer börjar en helt ny 
episod i livet. Tillvaron förändras då sjukhusvistelse, möten med sjuksköterskor och 
annan vårdpersonal blir en del av vardagen (Leander, 2013). I en studie gjord av 
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Janda et al. (2008) har patienter rapporterat att de vill ha stöd och hjälp för att klara av 
sin rädsla och osäkerhet inför framtiden. De orkade inte tolka information då de kände 
en outtalad trötthet och menade på att anhöriga kommer att ha en betydande roll i 
framtiden.   
 

Pinkert, Holtgräwe och Remmers (2013) beskriver att i samband med 
cancerdiagnosen skapas det en oro för framtiden och funderingar kring sjukdomen 
vilket gör det lätt att som anhöriga hamna i en livskris. De talar även om att 
professionellt stöd från sjuksköterskor inte enbart ska ges till patienten utan även till 
de anhöriga för att minska deras oro och ångest.  

Att vara anhörig kan innebära bland annat att vårda eller ta hand om den som är sjuk, 
följa med på läkarbesök, sköta sitt jobb samt ordna det praktiska i vardagen. Det kan 
vara krävande och leder till att den anhöriga blir trött samtidigt som det finns en 
ständig oro för den som är sjuk (Wallskär, 2010) Arnaert, Gabos, Ballenas och 
Rutledge (2009) skriver i sin studie att anhörigas fysiska, psykiska och känslomässiga 
hälsa kan påverka livskvalitén negativt och rollen att ta hand om familjemedlemmen 
som är sjuk då hotas.  

Att vara anhörig till en familjemedlem som har cancer innebär således en svår men 
betydelsefull roll. Bara genom att finnas där, lyssna, diskutera och visa omtanke kan 
ensamheten och lidandet minskas hos den som är sjuk (Wallskär, 2010) Samtidigt 
anser anhöriga sig dölja sina känslor för att visa sig stark för sin sjuka familjemedlem. 
Att inte dela med sig av sina känslor kan leda till ett lidande i tystnad (Gunnarsson & 
Ohlen, 2006).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns idag mycket forskning som belyser hur en cancersjukdom påverkar den 
drabbades livsvärld och livskvalité. Det som talas och skrivs mindre om är de 
anhörigas livsvärld och hur deras upplevelser påverkas av att leva tillsammans med en 
familjemedlem som har cancer.  Det finns flera anledningar till att mer forskning om 
anhörigas upplevelser bör utföras, då fler och fler får cancer och högre krav ställs på 
den anhöriga. Vid långvarig sjukdom kan en del av vårdansvaret komma att ligga på 
den anhöriga och denna person spelar då en viktig roll för både den sjuke och 
sjukvården. Mer kunskap behövs för att vårdpersonal ska kunna få en uppfattning om 
hur den anhörigas livsvärld ser ut, för att kunna tillgodose deras behov, kunna ge stöd 
och information så att den anhöriga inte drabbas av ohälsa. För att ge stöd till den 
anhöriga behöver allmänsjuksköterskan kunskap om hur människor som lever ihop 
med en familjemedlem som har cancer upplever sin livsvärld.   
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TEORETISK REFRENSRAM 

Vårdvetenskap handlar om vad vård innebär för människor i olika situationer i livet. 
Sjuksköterskan som har vårdvetenskaplig kunskap ska se både den enskilde och 
dennes anhöriges livsvärld och behov så att det kan vävas in i vården (Benzein, 2012). 
Sjuksköterskan behöver således sätta sig in i både patienten och anhörigas livsvärld 
för att kunna förstå att verkligheten kan ses på olika sätt. Vårdvetenskap ska berika 
vårdandet genom att inrikta sig på den unika människan i sitt sammanhang. Detta 
innefattar både upplevelser och erfarenheter. Det övergripande målet inom 
vårdvetenskap är att stärka individen i sin hälsoprocess. För att kunna beskriva 
anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en familjemedlem som har cancer 
tar litteraturstudien sin utgångspunkt i de vårdvetenskapliga begreppen: livsvärld och 
lidande/välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Livsvärld 
Livsvärlden grundar sig i erfarenheter och upplevelser om hur människor förstår sig 
själva och där av hur de ser på världen. För att få tillgång till patienten och anhörigas 
livsvärld behöver en väl fungerande kommunikation komma till stånd, där 
sjuksköterskan söker svar på hur patienten och de anhöriga ser på sig själva och sina 
liv. Sjuksköterskan behöver även veta hur de förhåller sig till omvärlden, 
medmänniskor och övriga värderingar som spelar in för att kunna förstå individens 
livsvärld och optimera en god vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Lidande/Välbefinnande hos de anhöriga  
Dahlberg & Segesten (2010) tar upp att den anhöriga kan tyckas vara vid god hälsa 
men det utesluter inte att de bär på ett lidande. Lidande inom vården kan uppstå 
genom att inte bli sedd, lyssnad till eller bli tagen på allvar och den maktlösheten 
skapar då istället ett vårdlidande. Anledningen till att anhöriga inte får eller kan vara 
delaktig i vården kan bero på praktiska omständigheter, vårdrutiner eller ekonomiska 
förutsättningar. För att förhindra vårdlidande och istället främja välbefinnande krävs 
det att sjuksköterskan ser de anhöriga och inkluderar dem i vårdprocessen. Om det 
finns en grundläggande trygghet och tillvaron känns meningsfull kan lidandet fungera 
som bränsle och det kan ge kraft till att förändra sin situation, så att hälsa och 
välbefinnande uppnås (Ibid). 

SYFTE 

Syftet var att belysa anhörigas uppelevser av att leva med en familjemedlem som har 
cancer.  
 
METOD 
 
Studien är en litteraturstudie med kvalitativ metod. Patel & Davidsson (2003) skriver 
att en kvalitativ metod bör användas för att tolka och förstå människors upplevelser av 
ett specifikt fenomen. Dahlborg Lyckhage (2006a) talar om hur den kvalitativa 
forskningen bidrar med kunskap inom de icke mätbara fenomenen och fokuserar på 
individens subjektiva upplevelser, tankar och känslor. Den kvalitativa 
forskningsmetoden användes därför att analysera texter av de anhörigas subjektiva 
upplevelser av deras livsvärld. Resultatet utgick från självbiografier som är skrivna av 
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personer som varit anhöriga till en familjemedlem som har cancer. Anhörig innebär i 
vår studie en person som var make, maka eller förälder till en famljemedlem som var 
sjuk i cancer. 
 
Datainsamling  
Studiens resultat innefattade sex självbiografier. Självbiografierna fanns på LIBRIS, 
Linnéuniversitetets bibliotek och Ljungby kommunbibliotek. Vi valde dessa tre 
sökområden därför att det låg närmst geografiskt och utbudet av självbiografier visade 
sig vara stort. Sökorden som användes var: leva nära cancer, livet som anhörig och 
närstående- cancer. Vi började söka på enstaka sökord och då antalet träffar blev för 
brett la vi till relevanta sökord för att få ner antalet träffar till ett hanterbart material 
(se bilaga 1). 
 
Urvalsförfarande  
Inklusionskriterierium för de böcker som valdes ut var att de skulle handla om hur 
anhörigas upplevelser såg ut av att leva nära cancer och deras erfarenheter skulle 
belysas. Böckerna skulle vara skrivna på svenska för att minska risken för feltolkning. 
De som hade cancer kunde ha vilken cancertyp eller prognos som helst och vara i 
olika stadium. Exklusionskriterium var de böcker som beskrev patientens uppfattning 
av anhörigas upplevelser. Böcker som handlade om anhöriga till barn som har cancer 
valdes bort då det inte är lika vanligt att en allmänsjuksköterska möter deras anhöriga.  
 
Sökorden resulterade i en träfflista på 46 böcker och de titlar som stämde överens 
med syftet valdes ut, därefter återstod 23 böcker. Sammanfattningarna lästes och 
slutligen inkluderades sex böcker i studien där handlingarna svarade väl an på syftet 
och uppfyllde alla kriterier (se bilaga 2).  
 
Kvalitetsgranskning 
Efter att ha valt ut sex självbiografier användes Segestens (2006) källkritiska mall av 
tryckt text för att kritiskt granska materialet. Alla sex självbiografier ansågs hålla en 
tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i studien. Alla biografier hade genomgått en 
kvalitetsgranskning av sitt förlag som var ansvarig utgivare. Det framkom tydligt 
vilka författarna var och anledningen till varför böckerna skrevs. Målen som 
författarna hade med att skriva böckerna tydliggjordes (se bilaga 3 & 4).  
 
Dataanalys  
Böckerna lästes var för sig och har sedan diskuteras gemensamt. För att kunna se 
skillnader och likheter i de anhörigas upplevelser användes kvalitativ innehållsanalys 
med en induktiv ansats. Ur texterna plockades meningsenheter som var relevanta för 
syftet. Sedan kortades meningsenheterna ner till en mer lätthanterlig text vilket kallas 
för kondensering. Därefter kodades den kondenserade meningsenheten till en kod som 
kort skulle beskriva innehållet och hjälpa till att se innehållet på ett nytt sätt. Slutligen 
sammanfördes koderna till underkategorier och kategorier som utgjorde rubriker och 
underrubriker i resultatet. Detta gjordes för att få fram en helhet och det centrala i 
texterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Analysprocessen gjordes av författarna till denna studie var för sig för att sedan kunna 
gemensamt diskutera, analysera och skildra det ursprungliga innehållet så väl som 
möjligt. För exempel på innehållsanalys (se bilaga 5). Efter att de sex 
självbiografierna lästs och analyserats framkom åtta underkategorier som i sin tur 
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delades upp i tre kategorier, se tabell 1. De beskrev anhörigas upplevelser av att leva 
med en familjemedlem som har cancer. Citat har använts för att exemplifiera de 
närståendes upplevelser. 
   
Tabell 1. Kategorier och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 
Det sociala nätverket Familj och vänners betydelse 

 
Betydelsen av att ha ett arbete 

Mening och sammanhang som ger 
livskvalité 

Anhörigas egna behov och uppoffringar 
 
Att ha kontroll över situationen 
 
Livsinställning 

En berg-och-dalbana av känslor Att känna hopp 
 
Att känna sig otillräcklig 
 
Känslor som uppstår av att inte bli sedd 
eller få stöd av vården 

 
 
Forskningsetiska aspekter 
Eftersom studien har baserats på självbiografier där de anhöriga valt att berätta sin 
historia för offentligheten ses det inte som ett etiskt hinder att använda materialet så 
länge innehållet återberättas på ett så korrekt sätt som möjligt. Forskning bör endast 
bedrivas om nyttan av resultatet väger tyngre än riskerna med studien 
(Helsingforsdeklarationen, 2008).  
 
Augustinsson (2012) talar om att alla människor bär med sig antaganden och någon 
form av förförståelse. De är viktiga att klargöra för att en analys ska utföras så säkert 
som möjligt. En av oss har tidigare erfarenheter av att möta närstående till en 
familjemedlem som har cancer då hon har arbetat i hemsjukvården. Innan studien 
påbörjades skrevs vår förförståelse ned separat och därefter diskuterades ämnet för att 
skapa en öppenhet och synliggöra vår förförståelse för oss själva och varandra. 
Förförståelse ska så långt som möjligt sättas åt sidan för att inte resultat ska 
förvrängas (Ibid). 
 
 
RESULTAT 
 
I studiens resultat framkom det tre huvudkategorier där det sociala nätverket som 
fanns runtomkring de anhöriga hade en betydande roll. Viktiga behov som de hade 
var att ha kontroll över situationen, ha en positiv livsinställning och uppfylla sina 
egna behov för att finna någon sorts mening och sammanhang som ger livskvalité. 
Hopp, otillräcklighet och att inte bli sedd eller få stöd från vården upplevdes som en 
berg-och-dalbana av känslor.  
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Det sociala nätverket 
Förväntningar fanns hos de anhöriga att de skulle vara den starka, trygga och stabila 
personen i familjen. Det gick nämligen inte att undkomma vikten av att ha det sociala 
nätverkets stöd när sjukdomen tog över och anhöriga inte orkade vara den starka och 
trygga personen i familjen längre. Att finna styrka hos familj och vänner när 
sjukdomen tog all kraft visade sig vara betydelsefullt.     
 
Familj och vänners betydelse 
Att ha en familj runt omkring sig som stöttade och spred glädje i den annars tunga 
vardagen utgjorde en viktig del i den anhörigas liv. Alla familjer i de sex biografierna 
kom närmare varandra och deras sammanhållning blev ännu starkare. Att umgås med 
barn och barnbarn gjorde att den anhöriga kunde släppa alla tankar om cancer för en 
stund och barnbarnens spontanitet och lekfullhet gjorde att livsglädjen infann sig: 
Några timmars umgänge med barnbarnen tvättar själen och rensar hjärnan från 
onödigt bråte (Wesén, 2012. s. 150). Familjen fanns alltid där för att stötta, hjälpa till 
med hushållssysslor eller passa barn och husdjur. Detta visade på att det fanns ett 
starkt familjeband och att de höll ihop och hjälpte varandra.     
  
Flertalet lyfte fram sin barndom och de som hade växt upp i en familj som gav 
trygghet och kärlek hanterade livskrisen som vuxen på ett stabilt sätt. De kunde 
hantera sina tankar och känslor på ett lugnare sätt: Mikael menar att det är hans 
trygga barndom som ligger till grund för hur han har hanterat det trauma han gått 
igenom och hur han lever sitt liv idag. (Natt & Dag, 2011, s. 176) En anhörig hade 
växt upp på ett barnhem som inte gav någon trygghet eller kärlek alls. Han greps av 
panik och hade svårt att kontrollera situationen. 
 
I den svåra livskris som uppstod när en familjemedlem fick cancer visade det sig att 
relationer till vänner och bekanta förändrades. När vännerna behövdes som mest 
fanns det de som stannade kvar och visade sin stöttning men även de som svek och 
aldrig hörde av sig. Det fanns också personer som ersatte vännerna som svek och det 
kunde vara personer som de knappt lagt märke förut och som nu ville visa sin empati. 
Främmande människor kunde exempelvis komma fram och berätta om sina 
erfarenheter och att de varit med om liknande händelser. Det fick de anhöriga att både 
se framåt på ett positivt sätt men för en del var det också skrämmande. De visste då 
vad som komma skall och att den tuffa tiden inte ens hade börjat.  
 
Ett par där maken var sjuk i cancer och hade varit aktiv i en idrottsförening berättade 
om stödet de fick från hela föreningen. Paret beskrev hur både ledare och ungdomar i 
föreningen visade sin empati och stöttningen som gjorde att paret orkade kämpa 
vidare mot cancern. I största del skulle vännernas betydelse visa sig vara viktig då 
dem lät de anhöriga öppet berätta om sina tankar och känslor: De försökte aldrig tala 
mig tillrätta, de bara lyssnade! (Lindvall, 2010, s. 151). Det var förutom detta 
betydelsefullt att få träffa vänner och slippa prata om allt vad som hade med cancer att 
göra.   
 
Betydelsen av att ha ett arbete 
Att ha ett arbete att vakna upp till strukturerade vardagen och gav den anhöriga bättre 
livskvalité. De var då tvungna att komma in i deras vardagsrutiner. Även om det 
kunde innebära att åka till sitt arbete ett par timmar var det känslan att få komma bort 
och tänka på något annat för en stund som var värdefullt. 
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… när jag gick in i vårt öppna kontorslandskap och välkomnades… upptäckte jag för 
första gången den välsignade lindring som det innebär att arbeta så hårt att du inte 
har tid att tänka på något annat. (Nicholoson, 2007, s. 70) 
 
En anhörig berättade vidare om en arbetsgivare som ständigt ställde upp utan en 
massa frågor och accepterade att hon kom och gick som hon ville. Arbetsgivaren var 
lugn och förstående vilket var ett bemötande som ingav trygghet. Även 
arbetskamraterna var väldigt förstående och det fanns inga negativa synpunkter på att 
hon kom till arbetet när hon kände att det fanns tid och ork.   
 
Mening och sammanhang som ger livskvalité 
Att anhöriga hittade någon sorts mening och sammanhang för dem själva i den annars 
annorlunda tillvaron var avgörande för hur de upplevde sin livskvalité. De flesta 
anhöriga glömde nämligen bort sig själva och sina egna behov när ens partner eller 
vuxna barn drabbades av cancer. Allt fokus hamnade istället på den som var sjuk. 
Deras inställning till hur framtiden skulle se ut var också avgörande för hur deras 
livskvalité såg ut. De flesta talade ofta om att det var en trygghet att känna kontroll 
över situationen och att få känna sig införstådda med vad det innebar att leva med 
cancer, vilket ökade känslan av mening och sammanhang.   
    
Anhörigas egna behov och uppoffringar 
När en familjemedlem blev sjuk i cancer förändrades de anhörigas behov. För vissa 
var det inte lika viktigt att de kom ut, fick i sig mat eller gjorde saker som de brukade 
göra och tyckte om. Det viktigaste var att den som var sjuk hade det bra och de 
anhörigas behov åsidosattes. En av de anhöriga beskrev hur viktigt det var att hela 
tiden vara nära sin fru som hade fått en hjärntumör och drabbats av en 
personlighetsförändring. Han ville inte lämna henne ur synhåll och tog därför med 
henne överallt och kämpade för att hon skulle bli sig själv igen. Han var hela tiden på 
helspänn och det var viktigare att hennes behov uppfylldes än hans. Han levde i en 
bubbla och saker som hade varit viktiga för honom såsom promenader och att vara i 
huset vid havet prioriterades inte längre.  
 
Jag förstår nu hur upptagen jag var med att göra det bästa för Viviann. Jag skydde 
inga medel. Det är ett förhållningssätt för att hålla tillbaka min egen förtvivlan och 
gråt över situationen. (Nilsson, 2009, s.18) 
 
Vissa märkte snabbt av att de inte kunde tillåta sig själva att glömma bort sina egna 
och andra familjemedlemmars behov. De ville kunna ta hand och leka med sina barn, 
gå på promenader med hunden eller spontant se en bio. Flera talade om att vara eller 
vandra i naturen var balsam för själen och att fortsätta göra det trots att ens partner 
eller vuxna barn var sjuk var en viktig del för att känna någon sorts mening med livet.    
 
Jag hade nu fått tid på mig att känna efter hur det var att leva lite normalt och jag 
hade insett att jag behövde min egen tid. (Lindvall, 2010, s.189) 
 
När vardagen bestod av denna tunga verklighet fanns ett behov av att få tänka på 
andra saker. Genom att äta goda middagar, åka på små utflykter eller en så enkel sak 
som att städa fick hjärnan en paus från cancern. Dessa små men meningsfulla 



 8 

aktiviteter visade sig höja de anhörigas livskvalité. Flykt från den tunga vardagen är 
något som gav livsgnistan tillbaka och kraft att kämpa vidare. 
 
En del berättade att de kände sig tvingade att stanna hemma från resor då deras 
partners eller barn var sjuka och hade ingett ett osäkert godkännande till att de skulle 
åka. Till slut bestämde de sig ändå för att åka och det gjorde att de fick distans till vad 
sjukdomen hade gjort med dem och de fick ett par dagar ta hand om sig själva, vilket 
var välbehövligt. De kunde senare komma hem med mer energi och möta den tuffa 
berg och dalbana till vardag de levde i.  
 
Att ha kontroll över situationen 
Ett kontrollbehov fanns hos alla anhöriga där de kände att det var deras plikt att vara 
pålästa om sjukdomen och ha koll på behandlingar och behandlingsplan. Det fanns en 
trygghet i att vara delaktig i vården. Då vården inte samarbetade eller gav bristfällig 
information infanns en känsla av låg kontroll och de kände sig bortprioriterade. De 
anhöriga införskaffade sig ofta mer kunskap om cancersjukdomarna än den som var 
drabbad för att försäkra sig om att de inte missade olika behandlingsalternativ, ny 
forskning och viktig information. De gjorde det även för att vara förberedda och 
kunna förstå vad vårdpersonalen pratade om.  
 
Det är uppenbart att vi just nu har helt olika behov. Jag tillbringar dagarna med att 
läsa om prostatacancer och vill – i motsats till min man – veta så mycket som möjligt. 
(Feldt & von Otter, 2003, s. 47) 
 
Att se förändringen och försämringen hos den som var sjuk kan vara en skrämmande 
upplevelse. För att skydda sig själv och orka hantera verkligheten fanns en förmåga 
att de anhöriga förträngde det de inte ville eller orkade se. Därför kunde den som 
befann sig mitt uppe i kaoset tappa kontrollen och få en chock om den sjuke 
försämrades drastiskt eller till och med gick bort: Han fick upprepa det flera gånger, 
men jag ville inte förstå, jag kunde inte ta det till mig (Wesèn, 2012. s. 248). 
 
Livsinställning 
Vilken livskvalité de anhöriga hade berodde på vilken inställning de hade till 
situationen de levde i exempelvis dök positiva tankar ofta upp och det hjälpte till för 
att hålla hoppet uppe i svåra tider.  
 
Även om han inte vågade förlita sig på min optimistiska inställning kände han sig 
trygg i att jag alltid lyckades finna en ljusare vinkel på våra problem. (Lindvall, 2010, 
s.154) 
 
Stämningen mellan den som var sjuk och den anhöriga blev också bättre och mer 
sammansvetsad om det fanns positiv energi dem emellan. Inställningen att själv må 
bra var viktigt för att orka med att ta hand om sin familjemedlem men framförallt sig 
själv och resten av familjen.  
 
Jag strävar efter att må bra och det är viktigt för mig. Den livsinsikten har jag kommit 
fram till. Det handlar om att försöka att må bra. För sin egen och andras skull. (Natt 
& Dag, 2011, s. 176) 
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Naturligtvis var det även så att livet helt plötsligt tog en helt ny vändning då en i 
familjen blev sjuk. Att då ha en negativ inställning gör inte situationen bättre utan 
snarare sämre menade de anhöriga: … jag tror stenhårt på att man med positiva 
tankar och en vilja av stål kan lite mer än man från början tror (Lindvall, 2010, s. 
200). De anhöriga fick dock inte vara överdrivet positiva då den som var sjuk lätt blev 
irriterad och kände att de inte blev tagna på allvar. Konflikter uppstod och viljan av 
att klara av de svåra tiderna blev ännu svårare. 
  
En berg-och-dalbana av känslor  
När någon som står en nära drabbas av en svår sjukdom förändras således även de 
anhörigas liv. Beskrivningen av förändringen kan liknas vid att sätta sitt känsloliv i en 
berg-och-dalbana och tvingas åka med.  
 
Vi åker bergochdalbana. // Vissa dagar var vi uppe på högsta höjden, vi såg långt in i 
framtiden, allt var ljus, hopp och förtröstan- andra dagar var vi så djupt nere i skiten 
att vi knappt kunde andas. (Wesèn, 2012. s. 61) 
 
 Att känna hopp  
Vardagen kantas av känslor som både höjde och sänkte de anhörigas livskvalité. Att 
slungas mellan känslor av hopp och hopplöshet gjorde att det var svårt att planera 
inför framtiden: Hoppet är en stark kraft, kanske den starkaste hos människan, och 
hoppet bär vi med oss ända till slutet (Wesèn, 2012. s. 112). Oförmågan att kunna 
påverka situationen skapade också ett lidande. Inför varje läkarbesök eller provsvar 
fanns en klump i magen och en oro över att inte kunna kontrollera situationen.  
 
Hoppet är det sista som överger en människa och många gånger var det just hoppet 
som gjorde att de anhöriga inte la sig ner och gav upp. Här gjorde sjuksköterskan 
skillnad genom att bjuda på ett leende och dela med sig av några vänliga ord. Det fick 
den anhöriga att känna att någon brydde sig. Det visade att sjuksköterskan var trygg i 
sin roll och att de skulle göra allt för att patienten och den anhöriga skulle må så bra 
som möjligt. 
 
Jag förstår om man inte förmår vara någon muntergök i mötet med cancersjuka 
patienter och deras anhöriga, men bara en gnista av hoppfullhet räcker oändligt  
Långt. (Wesén, 2012. s. 45) 
 
Att känna sig otillräcklig 
Efter att ha levt ett liv ihop där små som stora livsprojekt har planerats och 
genomförts tillsammans slungades nu den sjuke och den anhöriga in i en helt ny 
situation: ...att livet helt plötsligt, från en sekund till nästa, hade tagit en helt ny 
vändning: Från och med nu skulle ingenting någonsin bli som förr. En av oss hade 
CANCER. Det var en livskris. (Feldt & von Otter, 2003. s 5) 

 
Många gånger önskade de anhöriga att de skulle kunna dela den sjukes lidande. 
Känslor av utanförskap och att inte räcka till infann sig lätt då de insåg att detta var en 
sjukdomsresa som inte inkluderade dem båda. När sjuksköterskan inte frågade hur 
mycket och vad den anhöriga var beredd att hjälpa till med, blev den anhörigas roll 
otydlig. Det var viktigt att inte kräva för mycket av den anhöriga men samtidigt inte 
riskera ett utanförskap genom att inte engagera den anhöriga alls. För alla anhöriga 
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var det av stor vikt att de fick ärlig information om behandling och behandlingsplan 
för att bli involverade i vårdprocessen.   
 
Den som är sjuk är ensam med den unika innersta upplevelsen, vilket gjorde att de 
anhöriga kände frustation och maktlöshet. Att inte förstå, inte kunna hjälpa, inte få bli 
involverad och till sist bli lämnad ensam kvar kunde kännas som ett svek. Att ha 
någon annan att dela dessa känslor och tankar med blev viktigt. Någon som såg de 
anhöriga och som tog sig tid att lyssna: Åh, denna fruktansvärda känsla av 
maktlöshet, att stå bredvid- och inte kunna göra någonting, inte kunna hjälpa. Allt jag 
kunde göra för honom var att finnas där. (Wesèn, 2012. s. 106) 
 
Känslor som uppstår av att inte bli sedd eller få stöd av vården 
I skuggan av den sjuke blev de anhöriga tilldelad en roll som de kämpade hårt för att 
genomföra. Anhöriga präglades av en svår balansgång mellan omsorgen om den sjuke 
och behovet av att även ta hand om sig själv, familjen och sina egna intressen. Att 
leva tillsammans med någon som är sjuk innebar även att vara nära till hands större 
delen av tiden och att vara tillgänglig dygnet runt. Att få bli sedd och få prata om sina 
känslor var ett behov de allra flesta hade, vissa behövde prata under 
sjukdomsperioden medan andra valde att göra det efteråt.  
 
Att vara anhöriga innebar att få ta ett kliv åt sidan för att göra plats åt den som var 
sjuk. För vissa var detta en naturlig handling där all fokus var på den som var sjuk. En 
anhörig berättade att under sjukdomsperioden låg all energi på att försöka skapa så 
många ljusa minnen som möjligt. Det var först efter den sjukes bortgång som 
tankarna och känslorna kunde bearbetades. Med vetskapen om att allt hade gjorts för 
att det skulle bli så bra som möjligt för den som var sjuk kunde sorgearbetet lättare 
bearbetas. 
 
För andra fanns det ett stort behov av att få synas och att inte bli bortglömd. Det var 
inte ovanligt att samtal med sjukvårdspersonal endast handlade om den sjuke. Det tog 
på krafterna hos de anhöriga att aldrig själv får berätta om sina egna känslor och 
tankar, att inte själv få synas och få ta plats. 
 
Att stå vid sidan om och bara se på var fruktansvärt. Det är inte lätt att vara sjuk men 
det är banne mig inte lätt att vara anhörig heller! (Lindvall Olsson, 2010. s. 268) 
 
En känsla av frustration infann sig när sjukvården tog för givet och räknade med att 
den anhöriga var där för att stötta och hjälpa, de hade ofta ingen tanke på att fråga de 
anhöriga vad deras behov och förmåga att hjälpa till var. En anhörig berättade om hur 
hon i sin hand fick sprutor av sjuksköterskan som hon förväntades ge till sin man mot 
hans smärta i hemmet. Det var bara en självklarhet att hon skulle klara av det. Det var 
ingen som frågade om hon ville ta det ansvaret utan det bara var så. Sjukvården kunde 
ibland visa en slags nonchalans mot de anhöriga och ta dem för givet. De räknade 
med att de skulle sköta om den som var sjuk med uppgifter som annars en 
sjuksköterska skulle gjort. De anhöriga tyckte att det ibland ställdes för höga och för 
mycket krav på dem vilket resulterade i ett lidande.  
 
Aldrig var det någon som frågade hur jag mådde och hur jag hade det. Allt fokus låg 
på Tor och engagemanget kring honom var otroligt. (Lindvall, 2010, s. 33) 
 



 11 

DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att leva nära cancer. I 
resultatet visade det sig att de anhöriga upplevde det sociala nätverket med familj, 
vänner och arbetet som viktiga delar av att kunna klara av sjukdomsprocessen. Att 
finna mening och sammanhang behövdes för att anhöriga skulle kunna uppleva 
livskvalité. Egna behov, att ha kontroll och en positiv inställning är delar som spelar 
in för att de anhöriga ska känna mening och sammanhang i den livskris som uppstår 
då en familj drabbas av cancer. Positiva och negativa känslor som att känna 
hoppfullhet men även känslan av att känna sig otillräcklig och inte bli sedd eller få 
stöd från vården är betydande känslor som också framkom. Många av de anhöriga 
upplever att all fokus är på den som är sjuk och att de själva blir bortprioriterade. 
 
Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att leva nära cancer 
valdes en kvalitativ ansats. Dahlborg Lyckhage (2006a, s. 24) menar att vid 
kvalitativa metoder är fokus på att belysa subjektiva upplevelser samt erfarenheter 
och därför ansågs denna metod var mest lämpad för studien. Vid en kvantitativ metod 
handlar det om en objektiv och neutral kunskap. Syftet är då att undersöka saker 
objektivt och att till slut få mätbara och generaliserbara resultat (Ibid, s. 24). Eftersom 
studien handlar om upplevelser och erfarenheter valdes den kvantitativa metoden bort.     
 
Valet av att använda oss av självbiografier i studien var för att få beskrivningar av hur 
människor upplever sin livsvärld i olika situationer och tidsspann för att till slut få 
fram ett nytt resultat. Även om självbiografierna var skrivna i olika syften fanns det 
flera gemensamma upplevelser beskrivna. De innehåller även värdefulla 
beskrivningar av människors vardag vilket gör det till ett intressant material även i ett 
vetenskapligt syfte (Dahlborg Lyckhage, 2006b). Vi valde bort vetenskapliga artiklar 
för att vi ville ta del av anhörigas livsvärld på djupet vilket ansågs svårt att göra 
genom att analysera orginalartiklar av tidigare forskning inom ett område för att skapa 
en ny helhet (Friberg, 2006). Vi ville få fram ett eget resultat och inte tolka ett som 
redan var klart. Medvetenheten finns att tio vetenskapliga artiklar kunde ha gett oss 
ett bredare resultat och större överförbarhet än sex självbiografier, risken finns således 
att de anhörigas berättelser inte går in på djupet och viktiga detaljer kan missas.          
 
Vi hade kunnat använda oss utav en intervjustudie där frågor och följdfrågor hade 
utformats så att svaren hade passat bra in till syftet. Vid en intervjustudie 
framkommer aktuella svar med egna ord från informanten och intervjuaren kan välja 
och rikta frågor så att syftet besvaras (Patel & Davidsson, 2003). Olika faktorer gjorde 
att vi inte valde en intervjustudie. Dels fanns risken att missa viktigt material som 
informanterna inte vill delge eller kommer ihåg i en intervju och dels för att 
informanten är utsatt i sin situation och kanske blir illa berörd av att befinna sig i en 
sådan utsatt position. Trots etiska aspekter kanske intervjupersonen har ställt upp på 
intervjun utan att egentligen ha någon nytta av den (Ibid). 
 
Självbiografierna söktes i; LIBRIS, Ljungby kommuns bibliotekskatalog samt även 
Linnéuniversitetets bibliotekskatalog. Detta gjordes för att utöka sökområdet och för 
att inte gå miste om biografier som svarade an på syftet. Fem av böckerna fanns på 
Libris och en på Ljungby Kommunbibliotek. Urvalsförfarandet av biografierna 
avgränsades genom inklusions- och exklusionskriterium. Två av böckerna visade sig 
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inte följa de kriterier som fanns fullt ut. En av biografierna tog upp anhörigas 
upplevelser vid andra sjukdomar vid sidan om cancer. Dock var de delar där 
anhörigas upplevelser av att leva nära cancer så pass betydelsefulla att boken 
inkluderades i studien. I den andra boken fanns det beskrivet upplevelsen av att 
förlora både sin man och sitt barn i cancer. Delen som beskrev upplevelsen av att 
förlora mannen inkluderades i studien eftersom den passade bra in på syftet, medan 
sista delen av boken som handlade om förlusten av barnet exkluderades.      
 
När sökningen började fanns inte anhörigas upplevelser av att leva nära ett barn som 
har cancer med som ett exklusionskriterium. Efter att diskussioner förts bestämdes det 
att det skulle bli ett exklusionskriterium på grund av att en allmänsjuksköterskas 
huvudsakliga uppgift inte är att vårda barn med cancer och därför inte kommer i 
kontakt med dessa närstående.  
 
Ålder på när biografierna skulle var skrivna spelade inte någon roll eftersom det var 
människors subjektiva upplevelser som skulle belysas. Den äldsta boken var skriven 
2003 och den senaste 2012. Alla sex böcker beskrev upplevelser som visade sig 
stämma väl överens när väl resultatet sammanställdes. Ett inklusionskriterium var att 
biografierna skulle vara skrivna på svenska. Vi är medvetna om att biografier skrivna 
på engelska hade gett ett bredare urval men för att minska risken för feltolkning 
valdes endast böcker som var skrivna på svenska. En bok var översatt från engelska 
till svenska och vi är medvetna om att det finns en risk att en översättning kan ha 
påverkat innehållet, men detta har sannolikt inte påverkat bokens innehåll i stort. 
Personen som var sjuk kunde ha vilken cancersort och prognos som helst eftersom det 
var de anhörigas subjektiva upplevelser som var av intresse.    
 
Det finns inga särskilda krav på att det som står i självbiografier ska vara sant eller 
objektivt. Därför är det viktigt att kritiskt granska biografierna innan de inkluderas i 
studien. Förlagen som har gett ut böckerna gör också en bedömning angående 
trovärdigheten innan böckerna trycks. För att öka resultatets trovärdighet granskades 
biografierna enligt Segestens (2006) mall för källkritik av tryckt text (se bilaga 3 & 
4). Alla sex självbiografier ansågs hålla en tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i 
studien. 
 
Det ses som en styrka för studiens resultat att analysprocessen utfördes var för sig för 
att därefter tillsammans sammanställa resultaten till kategorier och underkategorier. 
Detta höjer trovärdigheten då vi är omedvetna av varandras åsikter och värderingar 
(Polit & Beck, 2012). Citaten gav en inblick i de anhörigas situation och deras känslor 
och upplevelser (Patel & Davidsson, 2003).  
 
För att förhindra att våra egna förförståelser inte skulle påverka resultatet har de 
medvetandegjorts var för sig och sedan diskuterats tillsammans. På så sätt har vi 
kunnat förhindra att våra egna värderingar har kommit med i resultatet. Eftersom en 
av oss har erfarenheter av att arbeta nära de närstående har det dock varit svårt att helt 
bortse från den erfarenhet som finns. Patel & Davidsson (2003) menar att utnyttjandet 
av sin förförståelse under en analysprocess kan ge en djupare förståelse och en större 
kunskap inom området.         
 
Trots ett urval på endast sex självbiografier fick vi fram material där upplevelserna till 
större del stämde överens. Det är därför rimligt att anta att resultatet är överförbart till 
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liknande grupper och kontexter. I metoden har en beskrivning av urvalsförfarandet 
samt analysprocessen redovisats noggrant (se bilaga 1 & 5). På så sätt kan läsaren 
själv bedöma studiens överförbarhet.   
 
Resultatdiskussion 
Livskvalité 
I resultatet visar det sig att livskvalité antingen kunde höjas eller sänkas beroende på 
de anhörigas upplevelser. Kalfoss, Isaksen, Thuen & Alve (2008) beskriver i en studie 
att livskvalité uppfattas som ett flerdimensionellt begrepp som berör en persons 
fysiska hälsa, psykiska tillstånd, sociala relationer och relationen till miljön. Detta 
stödjer resultatet i studien då anhöriga upplever bättre livskvalité och känner mening 
och sammanhang då fysisk aktivitet utförs, när de umgås med familj och vänner samt 
när de vistas i naturen. Även miljöombyte som att gå på bio, korta resor och 
restaurangbesök gör att välbefinnande infinner sig och livskvalitén höjs. När de 
anhöriga inte blev sedd av vården, blev bortprioriterade och fokus enbart var på 
patienten skapades ett vårdlidande och det sänkte de anhörigas livskvalité då de inte 
kände sig delaktiga.      
 
Närståendes behov 
Genom att hamna i en situation där någon som står en nära blir svårt sjuk i cancer 
kommer saker som var viktiga före sjukdomens inträde omvärderas. Det kan få en 
anhörig att öppna upp ögonen och se vad som verkligen är viktigt. Många gånger 
minskar andra intressen och istället fokuseras det mer på relationen med sina nära och 
kära. 
 
Anhöriga har en betydande roll och om det bara finns en mening med varför man är 
där man är och gör det man gör kan stora påfrestningar hanteras. Känslan av 
sammanhang har stor betydelse för hur svåra händelser hanteras. För att känsla av 
sammanhang ska uppnås krävs det att världen runt omkring är strukturerad, begriplig 
och förutsägbar (Dahlberg & Segesten, 2010). I studiens resultat visar det sig att de 
anhöriga klarar av påfrestningarna bättre om de har kontroll över situationen. De 
behöver en strukturerad plan om fortsatt vård och hanterbar information från vården 
för att känna sig delaktig.      
 
Den positiva upplevelsen av att ha ett fungerande socialt nätverk och finna mening 
och sammanhang gör det lättare att klara av situationen de befinner sig i. Eriksson & 
Svedlund (2007) beskriver i en studie den totala ensamhet som uppstår då en partner 
går bort. Det finns ingen att tala om sin sorg med när familjen drar sig undan. Detta 
motsäger vårt resultat där familjebanden blir starkare när någon i familjen drabbas 
eller går bort i cancer. Det är en självklarhet att de ställer upp och stöttar varandra.  
 
Däremot stödjer Balneaves et al. (2007) studiens resultat då de talar om familjer som 
håller ihop, stöttar och hjälper varandra. De beskriver att familjen strävar efter att vara 
en viktig del för att patientens hälsotillstånd ska förbättras och stärkas. Vidare talar 
Balneaves et al. (2007) om hur positiva tankar och inställningar hjälper de anhöriga 
att ta sig igenom den svåra livskrisen vilket även framkommer i studiens resultat. Där 
beskriver de anhöriga hur den positiva inställningen inger hopp och kraft att klara av 
att ta hand om sig själv och resten av familjen. Hoppet är en central känsla som höjer 
livskvalitén och ger mer energi hos alla anhöriga. 
 



 14 

Utanförskap  
Starka känslor som visar sig i studien är att de anhöriga känner sig otillräckliga då den 
som är sjuk inte involverar dem i sina djupaste tankar och känslor. Den anhöriga 
känner ett utanförskap då den som är sjuk inte delar med sig av tankarna de har, vilket 
leder till maktlöshet och frustration. Det stämmer väl överens med vad Rydahl-
Hansen (2013) skriver i sin studie om hur den som är sjuk isolerar sig från 
omgivningen för att det är svårt att dela de känslor och tankar med någon som inte vet 
hur det känns eller hur det är att ha cancer. Den unika erfarenheten kan enbart 
upplevas av den som är sjuk. Det gör att anhöriga känner sig ledsna och mindre 
behövda.   
 
Det framkommer tydligt i denna studies resultat hur bemötandet från vården är 
avgörande för de anhörigas upplevelser. De känner ofta att de blir tagna för givet och 
att vården ställer för höga krav på dem. Anhöriga har också förhoppningar om att 
inkluderas i vårdprocessen på en individanpassad nivå. De vill ha tillräckligt med 
information för att kunna känna sig delaktiga och för att få kontroll så att situationen 
känns hanterbar. Detta beskrivs även i Doughertys (2010) artikel där de anhörigas 
största behov är att få sina frågor besvarade på ett ärligt sätt och att känna ett 
förtroende för vården. En god kommunikation gör att känslan av kontroll över 
situationen infinner sig. Andra viktiga behov är att de anhöriga vill veta hur 
behandlingsplanen ser ut för att kunna planera fortsatt vård av den närstående i 
hemmet. 
 
De flesta anhöriga i vår studie berättar att de tar ett steg åt sidan och det är ingen från 
vården som tar dem riktigt på allvar. Ingen frågar hur de upplever situationen eller hur 
de mår, all fokus är på den som är sjuk. Detta bekräftas även i tidigare gjorda studier 
där anhöriga är missnöjda med vården. Anhöriga saknar tillgång till information för 
en kommande behandlingsplan och möjlighet att delta i val av behandling. De vill ha 
hjälp med att finna mening och sammanhang för att känna hopp och livskvalié inför 
framtiden. De saknade ärlig information vilket gör att ett förtroende för hälso- och 
sjukvården är svår att utveckla (Schmid-Büchi, Halfens, Dassen & van den Borne, 
2009; Rydahl-Hansen, 2013).   
 
I studiens resultat visar det sig att vissa anhöriga upplever sig nonchalerade och tagna 
för givet av vården då de bara ser patienten och glömmer bort de anhöriga. Det finns 
även de anhöriga som upplever att de fick mer ansvar än vad de klarar av. Dock finns 
det även positiva erfarenheter där sjuksköterskan gör de anhöriga delaktiga, lyssnar 
och tillgodoser deras behov. Enligt SOSFS (2005) ska sjuksköterskan med en 
helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt tillvarata den anhörigas kunskaper och 
erfarenheter samt vid behov och önskemål föra deras talan. De ska ha en förmåga att 
kommunicera med de anhöriga på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. 
Sjuksköterskan ska ha en dialog med de anhöriga, ge stöd och vägledning för att 
möjliggöra en delaktighet kring vård och behandling. Sjuksköterskan ska även 
informera de anhöriga på ett sätt så de förstår och även försäkra sig om att de har 
förstått given information. Att undervisa och stödja de anhöriga har ett syfte med att 
främja hälsa och förhindra att ohälsa uppstår.  
 
Wallskär (2010) menar att sjuksköterskan bör vara en stödjande resurs och ska ha den 
kunskap som anhöriga behöver få tillgång till. Enligt Schmid-Büchi, van den Borne, 
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Dassen och Halfens (2010) vill anhöriga ha information om tillstånd och prognos för 
att kunna känna delaktighet i den kommande vårdprocessen.  
 
IMPLIKATIONER 
 
Utifrån denna studies resultat tydliggörs nedan de viktigaste kliniska och teoretiska 
implikationerna. 
  
Kliniska implikationer 

- sjuksköterskan bör sätta sig in i den anhörigas livsvärld för att kunna vara en 
stödjande resurs 

- sjuksköterskan bör vända blicken åt de anhöriga och se dem för att kunna 
involvera dem i vården på en individanpassad nivå 

- sjuksköterskan bör våga ta sig tid och erbjuda sin tid flera gånger, då behovet 
hos de anhöriga att få samtala kan skifta från dag till dag  

 
 
Teoretiska implikationer 
En cancerdiagnos har bevisats inte bara drabba den som är sjuk utan hela familjen 
påverkas. Som studien belyser finns det brister i sjukvården där flera anhöriga till en 
familjemedlem som har cancer blir bortprioriterade eller bortglömda vilket skapar ett 
lidande. Studien visar dock på att en del av de anhöriga känner sig prioriterade, har ett 
stort förtroende för sjukvården och upplever att vårdpersonal ser dem och uppfyller 
deras behov. Det behövs fortsatt forskning för att alla anhöriga ska uppleva den 
trygghet och kompetens som vården bör erbjuda. Mer forskning behövs även för att 
vården ska kunna hitta ett bättre sätt att se och inkludera de anhöriga i vårdprocessen 
på ett individanpassat sätt.   
 
Konklusion 
Studien belyser anhörigas upplevelser av att leva med en familjemedlem som har 
cancer. Det som är framträdande i resultatet är hur det sociala nätverkets betydelse 
stärks där familj, vänner och arbete ingår. Familjen kommer närmare varandra och 
stöttar varandra. För att de anhöriga ska känna mening och sammanhang samt 
livskvalité behöver de utföra sina egna behov och intressen. De försöker sträva efter 
att ha en positiv livsinställning som gör att de kan känna kontroll över situationen de 
lever i. Hopp och hopplöshet är känslor som avlöser varandra och när de inte blir 
bemötta på ett värdigt och respektfullt sätt från den som är sjuk eller vården känner de 
sig otillräckliga och allt känns hopplöst. Det framkom även att flera anhöriga känner 
att vården inte ser eller ger dem tillräckligt med stöd under sjukdomstiden. Allt fokus 
är på den som är sjuk och de anhöriga blir bortprioriterade. De anhöriga vill bli 
delaktiga i vården samt att vårdpersonal ska uppmärksamma deras behov.  
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Sökning av biografier i databasen LIBRIS 
 

Datum 
 

Sökord Antal träffar Valda biografier 

2014-03-10 Cancer+ närstående 39 5 
 
 
 
 

Sökning av biografier på Linnéuniversitetets bibliotek 
 

Datum 
 

Sökord Antal träffar Valda biografier 

2014-03-05 Leva nära cancer 
 

3 0 

 Närstående  cancer 
 

3 0 

 
 
 
 

Sökning av biografier på Ljungby kommunbibliotek 
 

Datum 
 

Sökord Antal träffar Valda biografier 

2014-03-01 Livet som anhörig 1 
 

1 



 

 
 

Bilaga 2 
 

Översikt av valda biografier 
 

Författare Titel År Förlag Handling 
Feldt, K-O & von 
Otter, B. 

I cancerns 
skugga- ett år av 
förtvivlan och 
hopp 

2003 Stockholm: 
Ekerlids 

Kjell-Olof och Birgitta 
beskriver hur vardagen 
förändras när Kjell-Olof 
drabbas av prostatacancer 
vid 70 års ålder. Birgitta 
beskriver hur hon 
genomlever en livskris. 

Lindvall Olsson, A. 
 

Cancerkarusellen 
 

2010 
 

Höllviken: 
Ord Text 
Mening 

Anna berättar om hennes 
känslor och upplevelser 
när hennes man Tor 36 år 
drabbas av cancer. 
Hennes berättelse är som 
en cancerkarusell där 
hopp och förtvivlan 
avlöser varandra.   

Natt och Dag, S. 
 

Livet som 
anhörig: i 
skuggan av 
cancer, 
alzheimer och 
ALS 

2011 Stockholm: 
Gothia 

Vi får följa två familjer 
som beskriver hur det är 
att hantera livet med en 
svårt cancersjuk anhörig. 
De visar hur 
välbefinnande och hopp 
upplevs i en vardag full 
av cancer. 

Nicholson, L. 
 
 

Stanna hos mig 
 
 

2007 
 

Bra böcker 
 

Lindsay förlorar hastigt 
sin man i AML. Hennes 
sätt att hantera känslorna 
blir att fly verkligheten. 

Nilsson, R. Min älskade 
Viviann- en 
berättelse om 
livskvalité i 
dödens närhet 

2009 
 

Nässjö: 
CO-print 

Rolands fru drabbas av 
en hjärntumör. Hans 
vardag förvandlas till att 
ständigt hålla ett vakande 
öga på sin hustru och 
väljer snabbt bort sig 
själv och sina egna 
behov. 

Wesén, M. Innan du går 2012 Skellefteå: 
Ord&visor 

Mariannes man är läkare 
och ställer sin egen 
diagnos, lungcancer. Hon 
beskriver vikten av att 
vardagen fortsätter som 
vanligt för att uppnå 
livskvalitet. 
 



 

 
Bilaga 3 

 
 

Mall för källkritik av tryckt text (Segesten, 2006) 
 

• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok,  
populärvetenskap eller något sådant? 
 
• Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i 
fråga? 
 
• Vem/vilka är författaren/författarna – Vilken kompetens har de, vilka värderingar 
har de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 
 
• När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 
förstå innehållet, av annan orsak? 
 
• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 
 
• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och 
professionell kunskap inom mitt ämnesområde? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 4 s.1 (2) 

 
 

Kritisk granskning av valda biografier 
Titel 
 
Författare 
 
Utgivningsår 

Ansvarig 
utgivare 

Litteraturform & 
kvalitetsgranskning 

Vem är 
författarna och 
varför har 
självbiografin 
skrivits? 

På vilket sätt kan 
texterna användas i 
detta arbete? 

I cancerns skugga- ett år 
av förtvivlan och hopp 
 
Feldt, K-O & von Otter, 
B. 
 
2003 

Ekerlids Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 

Kjell-Olof Feldt 
är före detta 
finansminister 
och Birgitta är 
hans fru. 
Förhoppningen 
är att boken ska 
bidra till ökad 
kunskap och 
öppenhet om 
sjukdomen. 

Birgitta som är 
närstående skriver 
en dagbok där 
hennes känslor, 
erfarenheter och 
upplevelser visar 
sig. 

Cancerkarusellen 
 
Lindvall Olsson, A. 
 
2010 
 

Ord Text 
Mening 
 

Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 
 

Anna Lindvall 
skrev boken för 
att hon inte fann 
tillräckligt med 
information om 
hur närstående 
påverkas. 

Boken handlar om 
att vara närstående 
och att inte få sina 
behov 
tillfredsställda och 
att inte själv bli 
sedd.  

Livet som anhörig: i 
skuggan av cancer, 
alzheimer och ALS 
 
Natt och Dag, S. 
 
2011 

Gothia Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 

Ronald, Emma, 
Hanne, Mikael 
och Charlotte. 
De vill visa att 
vi klarar mer än 
vi tror, att det 
finns hopp och 
att livet går 
vidare vad som 
än händer. 

Här beskrivs hur 
man som närstående 
måste hitta vägar till 
att uppnå livskvalitet 
då livet har tagit en 
ny vändning. 

Stanna hos mig 
 
Nicholson, L. 
2007 
 

Bra böcker 
 

Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 
 

Lindsay 
Nicholoson 
skrev boken för 
att erbjuda en 
karta för att 
hjälpa andra att 
hitta på den väg 
som ingen av 
oss vill gå, men 
alla någon gång 
måste vandra. 

Lindsays berättelse 
beskriver många 
olika känslor som 
uppkommer när man 
som närstående blir 
lämnad ensam kvar 
och hur vardagen 
förändras när ens 
livskamrat lämnar 
en.  
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Titel 
 
Författare 
 
Utgivningsår 

Ansvarig 
utgivare 

Litteraturform & 
kvalitetsgranskning 

Vem är 
författarna 
och varför 
har 
självbiografin 
skrivits? 

På vilket sätt kan 
texterna användas i 
detta arbete? 

Min älskade Viviann- 
en berättelse om 
livskvalité i dödens 
närhet 
 
Nilsson, R. 
 
2009 

CO-print 
 

Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 
 

Roland skrev 
boken för att 
bearbeta sin 
sorg och för att 
andra skulle få 
ta del av hans 
erfarenheter av 
vara 
närstående. 

Biografin handlar om 
hur Roland lever i en 
ofattbar verklighet 
och ändå anpassar 
sig till nya 
situationer. Allt 
fokus läggs på frun 
och han glömmer 
bort sig själv. 

Innan du går 
 
Wesén, M. 
 
2012 

Ord&visor Självbiografi 
 
Granskad av förlaget 

Marianne 
Wesén skrev 
boken för att 
berätta att 
hoppet är det 
sista som 
överger 
människan.  

Boken beskriver om 
hur mod, kärlek och 
närhet förstärks när 
sorg, smärta och 
förtvivlan övertar 
vardagen. Marianne 
är närstående och 
berättar om sina 
upplevelser. 
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Innehållsanalys 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
 

Kod  Underkategori Kategori 

Några timmars umgänge 
med barnbarnen tvättar 
själen och rensar hjärnan 
från onödigt bråte  

Umgänge med 
barnbarnen 
tvättar själen och 
rensar hjärnan 

Barns 
betydelse 

Familjen och 
vänners 
betydelse 

Det sociala nätverket 

För första gången 
upptäckte jag den 
välsignade lindring som 
det innebär att arbeta så 
hårt att du inte har tid att 
tänka på något annat  

Det var en 
lindring att 
arbeta då det inte 
fanns tid att 
tänka på annat 

Distraktion Betydelsen av 
att ha ett arbete 

Det sociala nätverket 

Jag strävar efter att må 
bra och det är viktigt för 
mig. Den livsinsikten har 
jag kommit fram till. Det 
handlar om att försöka 
att må bra. För sin egen 
och andras skull  

Strävan efter att 
må bra är viktigt 
för sin egen och 
andras skull 

Livssyn Livsinställning Mening och 
sammanhang som ger 
livskvalité 

Jag kände ett starkt 
behov av att i lugn och 
ro få tänka igenom mitt 
liv, på distans. Jag 
bestämde mig för att 
pilgrimsvandra 

Behov av att 
tänka igenom 
mitt liv genom 
pilgrimsvandring 

Behov 
 
Reflektion 

Anhörigas 
egna behov och 
uppoffringar 
 

Mening och 
sammanhang som ger 
livskvalité 
 
 
 

Måste jag hela tiden 
känna dåligt samvete 
mot en, om jag valde den 
andre? Jag tyckte ibland 
att en så stor del av mitt 
liv hade gått ut på att 
känna skuld, att inte 
räcka till.  

Mitt liv hade 
gått ut på att 
känna skuld och 
inte räcka till 

Skuldkänslor Att känna sig 
otillräcklig 

En berg-och-dalbana av 
känslor 

Åh, denna fruktansvärda 
känsla av maktlöshet, att 
stå bredvid och inte 
kunna göra någonting, 
inte kunna hjälpa. Allt 
jag kunde göra för 
honom var att finnas där.  

Känslan av 
maktlöshet av att 
stå bredvid och 
inte kunna hjälpa 
var fruktansvärd 

Maktlöshet Att känna sig 
otillräcklig 

En berg-och-dalbana av 
känslor  

 


