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Bakgrund: Cancer påverkar personer både psykiskt och fysiskt. Detta beror på de symtom 

sjukdomen ger och av de biverkningar som kan förekomma. Välbefinnande uttrycker en 

känsla och inre upplevelse av välbehag hos personer och kan påverkas av både inre och 

yttre förutsättningar. För att uppnå detta använder sig personer av egenvård vilket innebär 

att sköta om och vårda sig själv för att uppnå välbefinnande. Syfte: Syftet med denna 

studie var att belysa vad som främjar välbefinnandet hos personer med cancer. Metod: 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Åtta bloggar kom att 

analyseras. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier; 

sinnesförnimmelser förstärks, relationer som förgyller tillvaron, uppskatta livet här och nu 

samt en meningsfull vardag och åtta underkategorier. Konklusion: Kärleksfulla relationer 

och att göra det som känns meningsfullt främjar välbefinnandet hos personer som drabbats 

av cancer. Med kännedom om vad som påverkar personers vardag kan sjuksköterskor med 

hjälp av kunskaper ge förslag på vad som kan leda till välbefinnande. 
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Background: Cancer disease affects people both mentally and physically, due to the 

symptoms of the disease and the side effects that may occur. The sense of well-being could 

be described both as a feeling and as an inner sensation of pleasure and happiness. It could 

be affected by both internal and external conditions. To achieve this, people uses self-care 

which means to care for and nurture him or herself to achieve well-being. Purpose: The 

purpose of this study was to illustrate what encourages well-being in people with 

cancer. Method: The data was analyzed by qualitative content analysis with an inductive 

approach. Eight blogs were analyzed. Results: Four categories emerged from the analysis 

of the data: Sense perceptions are increased; relationships that embellish life; appreciation 

of life here and now; and meaningful living and eight subcategories. Conclusion: Loving 

relationships and doing what feels meaningful promotes the well-being of people affected 

by cancer. With knowledge of how the well-being affects people's everyday life, nurses 

using the knowledge give suggestions on what could cause well-being. 
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INLEDNING 

Varje år drabbas cirka 50000 människor i Sverige av cancer (Hellbom & Thomé, 2013). 

Cancer drabbar alla åldrar även om sjukdomen är ovanlig bland barn och ungdomar. 

Sjukdomen är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2014) Att få 

cancer innebär en förändrad tillvaro och biverkningar som orsakas av den medicinska 

behandlingen som påverkar både kropp och själ. WHO (2015) påtalar att det primära målet 

är att behandla sjukdomen men även att främja välbefinnandet. Sjuksköterskor kan möta 

personer som drabbats av cancer inom olika vårdinstanser. Genom att denna studie 

undersöker vad som förbättrar tillvaron hos personer som drabbats av cancer utifrån deras 

eget perspektiv kan sjuksköterskor uppnå en djupare förståelse för vad som kan göra 

personer gott. Denna studie kan leda till att sjuksköterskor kan tillämpa kunskaper för att 

stödja personer till en förbättrad tillvaro och underlätta en svår tid för den drabbade. 

BAKGRUND  

Cancer 

Cancer kan orsakas av flertal olika faktorer, bland annat genom olika levnadsvanor, 

ärftlighet samt miljön (Nome, 2003). Sjukdomen uppstår genom en cellulär skada i 

generna. Tumörsuppressorgenen som kontrollerar celldelning är skadad och det kan leda 

till okontrollerad celltillväxt. Det krävs flertal genskador i samma cell för att det ska 

utvecklas en elakartad tumör. Det tar oftast många år från att skada uppstår till att den 

utvecklar cancer (Nome, 2003). De vanligaste cancerformerna är bröstcancer hos kvinnor 

och prostatacancer hos män (Talbäck, Hakulinen & Stenbäck, 2008). Hudcancer, 

lungcancer samt tjock- och ändtarmscancer är andra vanliga typer av cancer. I åldern 30-55 

år är risken högre för kvinnor än män att få cancer. I åldern 55-80 år är incidensen bland 

män högre jämförelsevis med kvinnor och från 80 år är incidensen nästan dubbelt så hög 

bland män som bland kvinnor (Talbäck et al., 2008). 

Behandlingar 

Cancerbehandling är ofta multidisciplinär vilket innebär att kirurgi, strålbehandling och 

cytostatika tillsammans eller enskilt används för att behandla sjukdomen (Sjödal, 2008). 

Bäst resultat blir det när olika behandlingar används tillsammans. Avgränsade tumörer blir 

ofta behandlade med kirurgi och är den mest framgångsrika metoden som har räddat flest 

människoliv (Sjödal, 2008). Vid strålbehandling används joniserande strålning och syftet 

är att åstadkomma en sådan volym på tumören så det kan uppstå tumörläkning eller 

symtomlindring (Zackrisson & Turesson, 2008). Kemoterapi används för att döda 

cancerceller som i sin tur ska eliminera tumören. Olika doser används beroende på om 

syftet med behandlingen är att bota eller om det handlar om palliativ behandling 

(Zackrisson & Turesson, 2008). 
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Biverkningar 

Enligt Varre (2003) kan biverkningar vid strålbehandling vara många och är mer eller 

mindre påfrestande. Öppna sår kan uppstå på området som strålas. Slemhinnorna på olika 

delar av kroppen är mycket utsatta i det område som strålas. Påverkan på slemhinnorna i 

mun och svalg kan medföra svårigheter att äta vilket i sin tur kan leda till viktnedgång. 

Diarré och gasbildning är vanliga och smärtsamma biverkningar vid skador på slemhinnor 

i mage-tarm vilket också kan leda till sociala begränsningar. Illamående och kräkning är en 

biverkning som ofta uppstår vid strålbehandling mot magsäcken eller tarmarna vilket 

innebär närings- och energiförlust (Varre, 2003). På grund av svårigheter att ta upp näring 

och behålla maten leder det till undernäring och viktnedgång (Senesse, Tadmouri, Culine, 

Dufour, Seys, Radji, Maciej, Balian, & Chambrier, 2015). Varre (2003) påpekar att 

håravfall sker inom det området som strålas och om det påverkar könsbehåringen kan även 

klåda och svettning uppstå i ljumsken. Fatigue vilket innebär uttalad trötthet är vanligt och 

leder till bland annat kraftlöshet och koncentrationssvårigheter. Strålning mot 

könskörtlarna kan i kvinnans fall bland annat innebära för tidig menopaus och i mannens 

fall leda till sterilitet. Benmärgsdepression kan uppstå vilket innebär ett minskat antal vita- 

och röda blodkroppar samt trombocyter som leder till större mottaglighet för infektioner, 

trötthet och ökad blödningstendens. Psykiska reaktioner i form av ångest och oro kan göra 

det svårare att hantera en cancersjukdom. Det kan bland annat handla om funderingar över 

om behandlingen ger effekt eller inte. Biverkningarna vid cytostatikabehandling kan vara 

samma som vid strålbehandling med undantag av hudreaktioner. Njursvikt är något som 

kan drabba en person som behandlas med cytostatika. Det beror på att nedbrutna 

tumörceller utsöndras via njurar och urinvägar som i sin tur kan leda till utfällning av 

urinsyra och njursvikt (Varre, 2003).   

Livet efter ett cancerbesked 

Trots förtvivlan av att drabbas av cancer så försöker kvinnor hantera sitt dagliga liv 

(Liamputtong & Suwankhong, 2015). Många kvinnor fokuserar på att främja sitt 

välbefinnande genom att acceptera sin sjukdom (Pedersen, Koktved & Nielsen, 2013). 

Kvinnor upplever behov av att ta väl hand om sin kropp för att överleva cancern. De anger 

ofta att betydelsen av kost, motion och lätt arbete är ett sätt att förbättra hälsa När personer 

med cancer umgås med andra i samma situation kan en känsla av bekymmerslöshet infinna 

sig (Pedersen et al., 2013). Livet kan för en stund kännas okomplicerat. De behöver inte 

skämmas för att lyfta på peruken om det kliar på huvudet eller be om ursäkt för att de inte 

dricker upp kaffet på grund av illamående (Pedersen et al., 2013). Genom att vara aktiv i 

sin religion leder det till en god förmåga att klara av cancern och leder också till ett ökat 

välbefinnande (Perez & Smith, 2015). 

Kvinnor med cancer som upplever starkare känsla av sammanhang känner mindre stress i 

många situationer (Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-Dickson & Gaston-Johansson, 

2013). De använder sig av flera olika strategier för att hantera stress och de uppnår bättre 

hälsa och livskvalitet. Duggleby, Ghosh, Cooper och Dwernychuk (2013) påtalar att de 

personer med cancer som är mellan 18-64 år känner mer hopp om att bli friska än personer 

över 65 år. Författarna menar även att kvinnor känner mindre hopp än män. Préauau, 

Bouhnik och Le Coroller Soriano (2013) visar i sin studie att där alla typer av cancer 

inkluderas, har nästan alla patienter fått en tröst i andlighet över sjukdomsförloppet, i olika 
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grad. De påpekar att andlighet bör betraktas som ett värdefullt sätt och en berättigad källa 

till stöd i det dagliga livet. 

Hopkinson (2007) menar att patienter som drabbas av cancer förlorar ofta aptiten men 

genom att ta kontroll över situationen ökar välbefinnandet. Genom att distrahera sig med 

humor generar det i positiva känslor kring matsituationen. Detta tillsammans med att de 

äter när de själva är hungriga leder till ökat välbefinnande. Genom att hitta strategier för att 

öka aptiten leder till ett nytt sätt att tänka som motiveras av en önskan att upprätthålla ett 

välbefinnande (Hopkinson, 2007).  

Välbefinnande 

Välbefinnande är en av substanserna i hälsa.  Tillståndet av välbefinnande är en av 

förutsättningarna för att ha hälsa (Eriksson, 1989). Det är sällan samma för alla människor, 

och deras uppfattning om välbefinnande förändras över tid (Bell, Phoenix, Lovell & 

Wheeler, 2015). Välbefinnande uttrycker en känsla och inre upplevelse av välbehag hos 

människan. Det är inget som syns utanpå och välbefinnande är subjektivt, det vill säga en 

personlig upplevelse (Eriksson, 1989). Både inre och yttre förutsättningar kan påverka och 

människor har olika förutsättningar för att exempelvis känna lycka (Wärnå-Furu, 2012). 

Trots att en kropp utsatts för sjukdom och lidande så finns det möjlighet för sjuksköterskor 

att hjälpa människan att uppleva välbefinnande. Detta på grund av utveckling av 

vårdvetenskaplig kunskap (Lindwall, 2012).  

 

Det sociala livet med vänner och grannar är betydelsefullt för välbefinnandet (Liamputtong 

& Suwankhong, 2015). Den vänskapliga kärleken kan leda till positiva känslor som 

välbehag, förväntan och hopp inför framtiden (Eriksson, 1989). Att skapa hopp syftar till 

att stärka välbefinnandet (Benzein, 2012). I en studie framhålls hur personer med cancer 

kan känna efter sin canceroperation (Eriksson, Haglund, Swenne & Arakelian, 2014). Trots 

tuff återhämtning har de en känsla av hopp och tacksamhet. De är fast beslutna över att bli 

bättre och processen att återvinna sin hälsa kan börja (Eriksson et al., 2014). Hopp ger 

styrka i nuet men är även förankrat mot framtiden och innebär en förväntan och vilja till 

förändring (Eriksson, 1989).  

 

Den centrala drivkraften hos människan är insikt om meningen med livet (Eriksson, 1989). 

Insikten måste sökas självständigt och förverkligas, först då får den betydelse. Det är 

människan som beslutar om sitt eget handlande. När det uppstår svårigheter så behöver 

människan våga möta det som alstrar hälsa (Eriksson, 1989). Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller funktionshinder (WHO, 2015). Människan är en helhet av kropp, själ och 

ande (Eriksson, 1989). Dessa delar är beroende av varandra och gör varje människa unik. 

Genom att ha helhetssyn och vara medveten om sambandet mellan de olika delarna innebär 

det att inse att det finns många olika lösningar på ett problem. Hälsan styrs av människans 

längtan, behov eller lust till att göra saker de är intresserade av (Eriksson, 1989).  

 

Hälsa är individuellt och ett tillstånd av både sundhet, friskhet och välbefinnande 

(Eriksson, 1989). Det behöver däremot inte betyda att det är frånvaro av sjukdom. Eriksson 

(1984) menar att personers möjliga hälsopositioner synliggörs i hälsokorset (se figur 1). 

Position A innebär att personen uppvisar objektiva symtom på exempelvis sjukdom men 
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känner sig friska och upplever ett välbefinnande. I position B upplevs ett välbefinnande 

och inga dysfunktionella yttringar som exempelvis sjukdomar eller symtom existerar. 

Personen som befinner sig i position C känner sig sjuka med det saknas objektiva symtom. 

I position D upplever personen sjukdomskänsla samtidigt som det finns objektiva symtom 

som påvisar exempelvis sjukdom (Eriksson, 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Individens hälsopositioner (Eriksson, 1984, s. 46)  

Egenvård 

Egenvård innebär att sköta om sig själv (Orem, 2001). Det är den vård personer behöver 

eller använder sig av varje dag för att reglera inre och yttre förhållanden som leder till 

hälsa och välbefinnande. Detta sker i form av olika aktiviteter. Inre förhållanden innefattar 

hälsa och tillväxt samt visar på färdigheter och kunskaper. Det innefattar även motivation 

och intresse för egenvård. De yttre förhållanden består av yttre miljö där personen försöker 

uppfylla behov genom material, sociala kontakter, natur och dess förhållanden. Personer 

fokuserar många gånger på förebyggande och lindrande handlingar som påverkar livet, 

hälsan och välmående (Orem, 2001). 

Orem (2001) menar att faktorer som påverkar egenvård är personers enskilda mål och 

handlingar samt kunskap om hälsa. Beteendet påverkas även av familjens stöd och sociala 

grupper utanför familjen. Om personer eftersträvar och vill behålla hälsan trots sjukdom är 

det betydelsefullt att sträva efter aktiviteter som förbättrar hälsan. Egenvårdsbehoven är 

utformade efter vad personer finner meningsfullt och som är viktigt för den personliga 

utvecklingen som exempelvis att äta god och näringsriktig mat. När personer som drabbats 

av sjukdom blir medveten om vad som är betydelsefullt i livet känner de många gånger ett 

ansvar mot sig själv. Personer bestämmer själv vad egenvård är, vilka behov som finns och 

hur de ska uppnås. Detta för att uppnå välbefinnande (Orem, 2001).  
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För att kunna möta omvårdnadsbehov är det viktigt att sjuksköterskor finns där och 

upprätthåller kontinuerlig kontakt (Orem, 2001). För att kunna stödja ska sjuksköterskor ha 

kunskap kring hälsa och hälsovård och metoder som kan leda till ett gott välbefinnande, 

utifrån personers behov och förutsättningar. Information om aktuell situation är 

betydelsefull för att sjuksköterskans ska få möjlighet till att sätta in lämpliga insatser. 

Sjuksköterskor ska vara kapabla att identifiera det personer har eller inte har förmåga till 

att göra. Sjuksköterskor ska identifiera personers egenvårdsbehov och hur de väljer att 

möta dem istället för att fokusera på symptomen. Det är även sjuksköterskors uppgift att 

vägleda personer till egenvård genom att ställa frågor och föra en diskussion. De kan 

tillsammans genom diskussion välja ut aktiviteter som personerna sen använder som 

egenvård. Inom förebyggande hälsovård bör omvårdnaden vara effektiv och fokusera på att 

hjälpa personer att acceptera sig själva och utveckla egna resurser för egenvård (Orem, 

2001).  

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa och ska respektera patientens 

integritet och rätt till självbestämmande (SFS 1982:763). Hälso- och sjukvården ska 

eftersträva en god kontakt med patienten och tillgodose dess behov. Vård ska ges på lika 

villkor till alla invånare och tillgodose en trygg vård (SFS 1982:763). Patienten ska få en 

hälso- och sjukvård som är kompetent och omsorgsfull vilket är hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar (SFS 2010:659). Ansvarig sjuksköterska ska låta patienten 

välja behandlingsalternativ eller hjälpmedel (SFS 2010:659). Det är viktigt att patienten får 

information om de olika alternativen och det är sjuksköterskans uppgift att ge denna En del 

alternativ kan gynna välbefinnandet hos patienten samtidigt som det innebär en risk 

(Socialstyrelsen, 2015). Vården ska utföras på ett sätt där patienten är delaktig så långt det 

är möjligt (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2015) påtalar att genom ett samspel 

mellan parterna tas olika beslut och sjuksköterskan ska arbeta på ett patientcentrerat sätt 

vilket kan leda till bättre vårdresultat. Många vårdinsatser syftar till att förbättra patientens 

livskvalitet men uppfattningen om vad som är livskvalitet varierar mellan olika personer 

(Socialstyrelsen, 2015). Mötet mellan sjuksköterska och patient är kärnan i hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskan ska bidra med sina kunskaper men ska också lyssna till 

patienten som har kunskap om sin egen kropp och situation (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjuksköterskan ska försöka förstå vad hälsa är för patienten trots sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).  Detta genom att stödja och tillvarata patientens resurser 

samt att respektera vad de uppfattar som meningsfullt. I samtalet mellan parterna är det 

sjuksköterskans uppgift att bistå med frågor som får patienten att reflektera över vad som 

är hälsa för dem (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskan ska ha förmåga att 

motivera patienten till att främja hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen 2005). 

PROBLEMFORMULERING 

Cancer är en sjukdom som orsakas av olika faktorer. Att bli drabbad innebär omställning 

både fysiskt och psykiskt. Symtom till följd av sjukdomen gör sig påminda i det dagliga 

livet och kan påverka personers välbefinnande. Biverkningarna som konsekvens av 

behandlingen kan bland annat vara håravfall och trötthet, men smärta, oro och ångest 
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förekommer också. Välbefinnandet förändras över tid men innebär inte alltid frånvaro av 

sjukdom. Det finns forskning som beskriver hur personer påverkas av symtom och 

biverkningar till följd av cancer och behandlingar och hur de med hjälp av läkemedel kan 

lindra symtom och biverkningar. Det förefaller däremot finnas få studier som belyser hur 

personer förutom med hjälp av läkemedel hanterar sin sjukdom för att uppnå 

välbefinnande. Det är viktigt att personer känner att de trots sjukdomen inte förlorar 

kontrollen över sitt liv utan att de med egna medel kan hantera sin vardag. Avsikten är 

därför att skapa kunskap som sjuksköterskor kan använda för att uppmuntra personer som 

drabbats av cancer till att främja välbefinnandet. Denna studie kan generera kunskap som 

kan ge en djupare förståelse för personers situation.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa vad som främjar välbefinnandet hos personer med cancer. 

METOD 

I denna studie har en induktiv ansats använts där datamaterialet analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Induktiv ansats 

innebär en förutsättningslös analys av texter med utgångspunkt i människors berättelser 

och deras upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys kan tillämpas inom olika 

forskningsområden, exempelvis omvårdnad. Metoden fokuserar på granskning och 

tolkning av texter där skillnader och likheter i textens innehåll identifieras. I varje text 

finns ett textnära innehåll som är beskrivande men även ett innehåll som har ett mer dolt 

budskap som uttrycks på en tolkande nivå. Texter ska ses i sitt sammanhang. Detta innebär 

att när läsaren tolkar texterna är det viktigt att ta hänsyn till situationen textförfattaren 

befinner sig i. Det finns ingen given sanning utan texten får mening genom läsaren 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Urval 

Urvalet bestod av personer som har drabbats av cancer. Ingen typ av cancersort 

exkluderades. För denna studie valdes bloggar som var fritt tillgängliga och publicerade på 

internet under perioden 2009-2015. För att materialet skulle vara hanterbart begränsades 

läsningen till inlägg gjorda under cirka 1,5 år. Inklusionkriterier var bloggar skrivna på 

svenska av kvinnor och män i åldern 20-70 år. Valet gjordes på grund av att personer 

uppskattar olika saker beroende på kön och vart de befinner sig i livet. Kjellström (2012) 

påpekar att studier bör inkludera både kvinnor och män i varierande ålder. 

Anhörigperspektivet exkluderades då inriktningen var personer som drabbats av cancer.   
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Datainsamling  

Bloggsökningen gjordes via sökmotorn Google där sökordet ”cancerblogg” användes och 

resulterade i 9020 träffar. Antalet träffar var många och därför lästes rubrikerna på de fem 

första sidorna igenom. Intressanta länkar öppnades upp och det som valdes var ”cancer 

blogg – 12 gripande bloggar om att leva med cancer”. Fem av bloggarna på denna sida 

utsågs då de svarade mot studiens syfte. Dessa var: ”Mitt liv räknas”, ”Nathalie 

Blomqvist-Min resa genom livmodercancern”, ”Det finns inget bara i hudcancer”, 

”Pamela-Med hälsan i fokus”, ”Med viljan och modet-För kärleken & drömmarna”. En 

sökning gjordes med sökordet ”cancerblogg prostata” vilket resulterade i 359 träffar och 

följande sidor öppnades upp: ”Dagsedlar om Dödlig cancer och levande liv” samt ”Gösta 

bloggar om väntan på döden”. Eftersom bloggen ”Gösta bloggar om väntan på döden” 

inte öppnades upp gjordes en ny sökning på Goggle. Bloggen skrevs om som sökord och 

följande sida valdes, ”Göstas dagbok i väntan på döden med nytt liv”. Därefter gjordes 

ytterligare en sökning där sökordet ”prostatacancer blogg” skrevs in vilket resulterade i 

40200 träffar där ”Min prostatacancer resa” valdes. Totalt kom åtta bloggar i studien att 

användas. 

Analys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys, en modell beskriven av 

Lundman Hällgren Graneheim (2012). Studiens författare läste vardera fyra bloggar.  

Datamaterialet lästes upprepade gånger enskilt för att få en helhetsbild. Det som svarade 

mot syftet skrevs in i ett dokument under namnet på respektive blogg. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter som svarade mot syftet. Dessa kondenserades och 

benämndes med koder. Likheter och skillnader i datamaterialet urskildes. Koder med 

liknande innehåll sorterades under preliminära kategorier och underkategorier. Under 

arbetets gång döptes kategorier och underkategorier om och vissa sammanfördes då de 

hade liknande innehåll. Detta resulterade i fyra kategorier och åtta underkategorier. 

Kategorierna som bildades beskrev det uppenbara i texten det vill säga en manifest nivå.   

Etiska överväganden  

Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2011). Texterna i 

bloggarna analyserades utan avsikter att förvränga eller lägga någon värdering i det som 

skrevs. Medvetenheten fanns att förförståelse kan påverka tolkning av texterna men 

avsikten var att inte låta det inverka på studiens resultat. Deltagarna i studien informerades 

inte. Skärsäter och Ali (2012) menar att om en text är offentligt publicerad så är deltagarna 

medvetna om att deras inlägg kan komma att användas i forskningssyfte. Ställning togs 

däremot till konfidentialitet som grundar sig i att inga namn eller andra personuppgifter 

kunde kopplas till en specifik person i resultatet. Samtidigt fanns bloggarna tillgängliga på 

nätet och kunde läsas av andra vilket innebar att det inte rådde total konfidentialitet. Citat 

har använts men de avidentifierades då det inte skulle finnas möjlighet att koppla ihop citat 

och deltagare. Enligt Skärsäter och Ali (2012) anser en del forskare att citat är något som 

styrker trovärdigheten medan andra påtalar att citat inte bör förekomma på grund av risk att 

identifiera deltagarna.  
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RESULTAT 

Ur analysen framkom fyra kategorier och åtta underkategorier vilka presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier 

 

 

Kategori 

 

 

Underkategori 

Sinnesförnimmelser förstärks Platser som ger ro och energi 

 

Årstiders skiftningar 

 

Relationer som förgyller tillvaron Husdjurs oförbehållsamma kärlek 

 

Närståendes omtänksamhet 

 

Uppskatta livet här och nu Känna sig bekymmersfri 

 

Välja och prioritera det som gör 

gott 

 

En meningsfull vardag 

 

Aktiviteter som flyttar fokus från 

sjukdomen 

 

Hjälpa andra i samma situation 

 

Sinnesförnimmelser förstärks 

Sinnesförnimmelser förstärks handlar om hur välbefinnandet påverkas av sinnesintryck. 

Genom att befinna sig ute i det fria leder det till ett välbehag. Detta innefattar platser som 

ger ro och energi och årstiders förändringar.  

Platser som ger ro och energi  

Cancer innebär mycket oro och många funderingar. Att då kunna skingra tankarna, om så 

för en stund eller avleda tankarna från smärta eller eventuella biverkningar är något som 

uppskattas av informanterna. De upplever att naturen har en gynnsam inverkan på dem och 

menar att naturen är underbart läkande. Dofter, synintryck, läten eller speciella platser är 

värdefullt. Närheten till vatten, åkrar och lummiga skogar är olika platser där 

informanterna finner ro. Genom att befinna sig på dessa platser kan de få energi och 

uppleva lycka. Ett favoritnöje är att gå på, den så kallade älskade stigen, bort mot hygget i 

skogen. Doften av nyhugget timmer upplevs som livets njutning i koncentrat. En tur i 

skogen upplevs också som en rogivande miljö, är som balsam för själen och har en läkande 

effekt. Att sitta på balkongen och lyssna på fågelsången samt att se på grödorna i 

balkonglådorna är något som även är ljuvligt.  
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Årstiders skiftningar 

Årstiderna är något som påverkar informanterna. Både årstiderna i sig men även att se och 

känna skiftningarna mellan dem som exempelvis när vårblommorna tittar upp ur marken 

och slår ut. Den friska luften är något som många mår bra av. Den höga, kyliga och friska 

luften hösten för med sig gör att hjärnan känns lättare och kroppen vaknar till liv samtidigt 

som ett lugn i själen infinner sig. Hjärnan är extremt tacksam för den friska luften. På 

våren då timmarna med ljuset blir fler och solen visar sig mer känns livet lättare att leva 

och de känner sig även piggare och gladare. Att under vintern får se snöflingor virvla runt i 

luften innebär en känsla av lycka.  

Relationer som förgyller tillvaron 

Relationer som förgyller tillvaron handlar om betydelsen av att någon bryr sig om och 

bidrar till trygghet. Känslan av att dela upplevelser med andra i goda och svåra stunder är 

uppskattat. Detta innefattar husdjurens oförbehållsamma kärlek och närståendes 

omtänksamhet. 

Husdjurets oförbehållsamma kärlek 

Informanterna upplever sitt husdjur som sin bästa vän som gör livet lättare att leva. När 

hundarna visar sin kärlek till sin ägare resulterar det i en varm känsla i hjärtat på 

informanterna. Det kan handla om att vifta på svansen eller överösa sin ägare med pussar. 

Informanterna beskriver hur lyckliga de blir bara genom att se hur roligt hunden har det. 

Lycka upplevs alltid vid synen av pälsbollen som springer lös i skogen. Lycka kan även 

vara att stå vid sidan av och dirigera hunden som skuttar fram och tillbaka. Närhet, värme 

och oförbehållsam kärlek är ord som beskriver relationen mellan husdjuren och 

informanterna. Känslan av att få gosa med sitt husdjur är som balsam för själen. 

 

På några sekunder har han rusta fram och stryker hela sin kropp mot mina ben i 

varv efter varv och skrockar fram ett glädjeljud. Det är han som är Nasse och jag 

som är Nalle Puh, det är han som är Kalle Stropp och jag som är Grodan Boll. Det 

är vi som är kompisar på ett hygge i Sörmland. 

Närståendes omtänksamhet 

Informanter uttrycker en kärlek till sin familj och vänner. Relationen till dem är värdefull i 

kampen mot cancern. De upplever tacksamhet och lycka för allt stöd i de svåra men även i 

de goda stunderna. Familjen och vännerna förgyller deras tillvaro och får dem att skratta. 

 

Fantastiska vänner. Som sprider sådan glädje, som får mig att skratta och känna en 

enorm värma och lycka djupt inne i hjärtat. Relationer och vänner där det finns ett 

givande och tagande, som utmanar mig och pressar mig när jag behöver det. Som 

är ärliga, håller min hand när det blåser som mest, som tror på mig och stöttar, 

pushar mig. 

En av informanterna känner enorm kärlek till sin syster. En annan upplever att mamman har 

stor betydelse genom att finns till och stödja samt ge kärlek. Informanterna uttrycker en stor 

kärlek till sina barn. Lyckan över att få umgås med sina barn, handlar exempelvis om att 



10 

 

spela spel, resa och leka men även att kramas, se dem skratta och utvecklas. Barnen sprider 

så mycket glädje. Informanterna uttrycker att sällskap är väldigt viktigt för att ta sig 

igenom svåra stunder. Tröttheten, värken och oron förvinner i sällskap med andra. De 

upplever att det är trevligt att umgås med andra människor och att de trivs väldigt bra i 

andras sällskap. De känns som en bonus i livet. 

 

Informanterna beskriver hur psykisk och fysisk närhet påverkar dem. De uttrycker att 

närhet är en trygghet i det svåra och att det inger ett lugn. Att få kramar och samtidigt ge 

kramar skapar harmoni vilket upplevs som härligt och betydelsefullt. Ett besked som 

exempelvis att tumören för tillfället håller sig stilla innebär många känslor. Genom att få 

en kram och en varm famn att krypa in i räcker för att känna en befrielse. Informanterna 

menar att ett leende och komplimanger är upplyftande och gör dem glada. Tacksamheten 

över att ha någon som lyssnar och som har ett omtänksamt bemötande är något som 

återkommer bland informanterna. Omtänksamheten kan visa sig genom att bli sedd för den 

personen som denne är. 

Uppskatta livet här och nu 

Uppskatta livet här och nu handlar om att njuta och inte låta cancern kontrollera livet. När 

negativa tankar och känslor infinner sig är det viktigt att kunna finna sätt som ger 

återhämtning och vila men även hopp och glädje. Detta innefattar att känna sig 

bekymmersfri samt välja och prioritera det som gör gott. 

Känna sig bekymmersfri 

En av informanterna påtalar att det är människans plikt att leva, sprida glädje och inte låta 

cancern och rädslan få styra livet. Njuta av livet och bara vara här och nu beskrivs av 

informanterna som värdefullt. Att slippa fundera på det jobbiga för en stund och känna sig 

bekymmersfri är något som de ville uppleva oftare. Då återhämtning och vila är i fokus kan 

yoga, meditation och andningsövningar vara ett sätt att minska värken och oron. 

 

Gråten är något som informanterna ser som en tillgång. Efter att ha gråtit kan en strimma 

av hopp och lycka infinna sig. Även skrattet är något som bidrar till glädje och hämmar 

oron.  

 

”Insikten jag kom till i Västerås efter att ha skrattat så magmusklerna kändes, ryckt på 

axlarna och tänkt ”vad gör det?”, levt fullt ut under en kväll.”  

 

Att få tillbaka håret beskrivs som en skön känsla och att få gå till frisören är något som 

uppskattas och är efterlängtat.  

Välja och prioritera det som gör gott 

För att uppnå hälsa kan det ibland krävas att våga välja bort och säga nej till vissa 

situationer. Det kan handla om att säga nej när viljan inte finns eller sätta stopp för 

situationer som informanten inte mår bra av. I motsats till att välja bort kan det handla om 

att prioritera och välja att göra sådant som gör gott. En av informanterna uttrycker att valen 

i dennes liv, exempelvis träningen, är sådant som leder till välmående. En annan informant 
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menar att det är viktigt att tillåta sig själv att ta en paus, även i sådana fall då det gäller att 

välja bort saker som gör kroppen väl. Detta för att kunna fylla på kroppen med kraft och 

energi. Valen i livet är något som gör att informanten mår bra. Informanterna uttrycker att 

de ignorerar det de inte kan göra och istället lägger energin på det som de kan. 

 

”Löftet till mig själv – att leva mitt liv, göra sådant jag mår bra av och sikta mot 

drömmarna igen. Försöka nå målen jag ser framför mig. Eliminera det negativa, det som 

stoppar och bryter ner.” 

En meningsfull vardag 

En meningsfull vardag handlar om att finna en vardag som skapar harmoni, kreativitet och 

glädje. En vardag där känslan att vara sjuk glöms bort. Känslan att få bidra och 

tillsammans med andra kämpa mot cancern. Detta innefattar aktiviteter som flyttar fokus 

från sjukdomen och hjälpa andra i samma situation. 

Aktiviteter som flyttar fokus från sjukdomen 

Hemmet upplevs som en harmonisk plats där informanterna kan finna lugn och ro. Det kan 

bestå av att fixa hemma, baka och bara få vara sig själva. Att kura upp sig i soffan med en 

kopp te och en bra bok efter att ha dragit på sig sköna varma kläder beskrivs som 

rogivande. Musiken betyder även mycket för informanterna då den kan göra dem på riktigt 

bra humör. Musiken är räddningen i de fall när de negativa känslorna tar över. 

 

Matlagning är även en uppskattad vardagssyssla som gör att de känner sig kreativa. Kosten 

beskrivs av informanterna som viktig och betydelsefull. De påtalar hur viktigt det är för 

dem att äta rätt typ av mat, exempelvis att undvika socker och äta mycket grönsaker. Detta 

för att de då mår bättre. Att kunna göra sådant som var självklara sysslor innan sjukdomen 

resulterar i en känsla av att vara mer normal och mindre sjuk. Trots detta kan en paus från 

vardagssysslorna uppskattas, exempelvis genom en resa som kan göra gott.  Informanterna 

beskriver betydelsen av att fylla dagarna med meningsfulla aktiviteter istället för att ligga 

på soffan. Det kan handla om att ta en cykeltur, en konsert eller en utflykt med grannarna 

som upplevs som rogivande.  

 

Träning är något som upplevs som en räddning i informanternas liv. Kärleken till sporten 

och träningen är ett verktyg till att hålla kroppen stark. Träningen är även viktig för 

gemenskapens skull. Fokus på träningen bidrar till möjlighet att tänka, bygga upp kroppen 

och känna sig levande. Möjligheten till att kunna träna är något som får det att spritta i hela 

kroppen på en av informanterna. Att kunna träna igen är ett mål som denna kämpat för 

länge. Promenader är något som informanterna uppskattar och de beskrivs bland annat som 

stärkande men även som rogivande. Informanterna använder promenaderna i förebyggande 

syfte för att hålla kroppen igång ifall sjukdomen skulle bryta ner kroppen ännu mer i 

framtiden.  Att köra gräsklippare är något som upplevs som en fröjd. Trots att rygg och 

skelett tar stryk upplevs det som en underbar stund att klippa gräset. Informanterna 

upplever att det är skönt att springa och simma. Det är viktigt att njuta och ha kul under 

träningen. Informanterna uttrycker en tacksamhet för att kroppen svarar på träning trots 

smärtan de känner. Finns viljan och tron på sig själva kan de vinna över smärtan och de 

negativa tankarna som infinner sig. De är väldigt tacksamma över att orka träna efter att 
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cellgifterna gått ur kroppen. Oavsett mängd och typ av träning är informanterna glada över 

att kroppen orkar och svarar på träningen. 

 

Sitter här med stumma ben, värkande armar och ett lyckligt leende. När 

skelettvärken ger vika för träningsvärken jublar hjärtat. ToppHälsas skidläger 

i Sunne i dag var det en glad överraskning för både mig, sinnet och kroppen. Jag 

njöt så mycket och stundtals kände jag mig gråtfärdig av lycka för att jag orkade.  

Hjälpa andra i samma situation 

Informanterna känner det meningsfullt att tala med andra i samma situation och som 

kämpar för cancern. De får känslan av att göra något viktigt och inte bara fokusera på sig 

själv. Att syssla med små projekt när möjligheten till vanligt arbete inte existerar väcker 

glädje bland informanterna och insamling till cancerfonden är något som är återkommande. 

Genom att vara med i diskussioner och debatter gällande cancerrelaterade frågor beskrivs 

som roligt och givande. Att få bidra till förändringar känns för dem otroligt stort och 

överväldigande.  

 

”Jag vill påverka och hjälpa alla kvinnor att de slipper gå igenom samma resa som jag 

och jag har nu nått ut till över 10 000 tjejer! Känns så otroligt stort och är helt 

överväldigad!”  

 

 

 

  



13 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa vad som främjar välbefinnandet hos personer med 

cancer. Det var inte typen av cancer som var det centrala i studien utan välbefinnandet hos 

personer. Ingen särskild typ av cancer inkluderades eller exkluderades medvetet, däremot 

gjordes ett val att blanda cancertyper för att få variation. Att enbart svenska bloggar utsågs 

berodde på avsikten att undersöka välbefinnandet hos personer med cancer i Sverige men 

även för att minska risken för feltolkningar.  Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

bör forskargruppen begränsa sig till de språk som gruppmedlemmarna behärskar. Valet att 

studera svenska bloggar ansågs passande eftersom en blogg var en lämplig källa till 

information där personer delade med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Bloggar är 

ett sätt att dela med sig av sin vardag (Dahlborg- Lyckhage, 2012). En svaghet med 

bloggar var att den som skrivit eventuellt inte var bloggförfattaren. Enligt Segesten (2012) 

kan vem som helst lägga ut information på den fria webben och det finns ingen kontroll. 

Detta innebär att det är upp till läsaren att göra kritisk källbedömning  

 

 

Många bloggar valdes från samma bloggportal. Detta bedömdes inte påverka resultatet 

eftersom innehållet i bloggarna var det viktiga och inte var de är publicerade. Denna studie 

utgjordes av åtta utvalda bloggar och ansågs hanterbart att analysera. Fler bloggar hade 

troligtvis resulterat i för stor mängd data. Blogginläggen som lästes var daterade under 

olika årtal och månader men detta bedömdes inte påverka innehållet i resultatet. Valet att 

begränsa läsningen till inlägg skrivna under 1,5 år ansågs ge tillräckligt med data för att 

erhålla svar på syftet.  Vid analysen fanns ingen skillnad mellan vad kvinnor och män 

ansåg var hälsa. Kjellström (2012) påtalar att exklusion av eller varierad mängd 

blogginlägg från olika bloggar kan göra att resultatet blir förvrängt. Därför togs ingen 

hänsyn till de olika mängd blogginlägg. Däremot exkluderades blogginlägg som inte 

svarade mot syftet. Bloggarna var daterade vilket Segesten (2012) menar är något som 

säkerställer kvaliteten. Intervjustudier hade varit ett alternativ för den aktuella studien då 

personer ges möjlighet att berätta om det som efterfrågas, som i detta fall välbefinnande. 

Enligt Danielsson (2012) kan följdfrågor då ställas och svaren följas upp. Att ställa 

följdfrågor ansågs inte möjligt i denna studie. 

 

Studiens urval och analysarbete är noggrant beskrivet. Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012) menar att trovärdighet handlar om hur användbart och sanningsenligt ett resultat är 

samt om det beskriver det som är tänkt att lyftas fram. I varje text finns det ett textnära 

innehåll och ett mer underliggande budskap (Lundman  & Hällgren Graneheim, 2012). 

Medvetenheten om att den egna förförståelsen kunde påverka tolkningen av texterna 

förelåg. Då studiens författare sedan tidigare hade kunskap om hälsa och välbefinnande 

fanns en risk för förutfatta 

de meningar. Därför reflekterades och diskuterades olika tolkningsmöjligheter med 

varandra under analysprocessen vilket kan anses stärka tillförlitligheten. Det hade varit en 

fördel om studiens författare hade läst alla bloggar och inte delat upp dem emellan sig. 

Denna fördelning gjordes för att spara tid. Detta upplevdes som ett fördelaktigt upplägg. 

För att öka tillförlitligheten i analysen läste båda författarna allt datamaterial flera gånger 

för att uppnå konsensus. Tillförlitligheten stärktes genom att studiens författare även 
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diskuterade texternas innehåll. Konsensus uppstod och datamaterialet ansågs vara 

användbart och belyste det som var avsett att lyftas fram. Datamaterialet analyserades och 

gemensamt formulerades kategorisystemet. En forskare (M.S.) inte tidigare involverad i 

analysarbetet granskade kategorisystemet varvid en del klarlägganden gjordes. En 

reflektion uppstod vid bearbetning av studiens resultat angående om citat skulle användas 

eller inte. Citat har inkluderats för att belysa upplevelserna ytterligare och för att öka 

trovärdigheten. Överförbarhet handlar om ifall resultatet kan användas på andra grupper av 

människor eller i andra situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). I vilken 

utsträckning studiens resultat är överförbar kan endast läsaren avgöra. Studiens resultat 

anses överförbart till alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som fått cancer. 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framgår att sinnesförnimmelser förstärks genom att kropp och själ påverkas 

positivt. I en studie av Ray och Jakubec (2014) tydliggörs att läkande platser, exempelvis 

naturen, minskar ångest och förbättrar livskvalitén bland personer med cancer. Orem 

(2001) konstaterar att personer använder sig av hälsofrämjande handlingar som påverkar 

välbefinnandet, exempelvis yttre miljöer. Synintryck, dofter och ljud är sådant som är 

viktigt för att få en känsla av balans i livet (Ray & Jakubec, 2014). Patienter med cancer 

ska informeras om utemiljöns betydelse för välbefinnandet. Sjuksköterskor bör också fråga 

patienter om vad de har för tankar om utemiljöns inverkan. Enligt Socialstyrelsen (2005) 

ska sjuksköterskor undervisa och informera patienter både vid efterfrågan men även när det 

inte uttrycks något önskemål om det.  Patienter som vill men inte klarar att ta sig ut på 

egen hand bör erbjudas hjälp oavsett om de befinner sig inom sluten somatisk vård eller i 

hemmet. Orem (2001) menar att sjuksköterskor ska identifiera personers möjligheter eller 

hinder för att utföra en aktivitet. Orem (2001) konstaterar att sjuksköterskor behöver 

vägleda personer till egenvård genom att ställa frågor och föra en diskussion. Parterna kan 

genom diskussion välja ut aktiviteter som personerna sen använder som egenvård. Inom 

förebyggande hälsovård bör omvårdnaden vara effektiv och fokusera på att hjälpa personer 

att acceptera sig själva och utveckla egna resurser för egenvård (Orem, 2001). Om 

patienter vill men inte kan ta sig ut kan det innebära att välbefinnandet hindras. Dahlberg, 

Fryklund, Jacobson och Jälthammar (1999) menar att svårigheter att ta sig till trivsammare 

miljöer kan leda till att ett mål, exempelvis välbefinnande hindras. Då det idag är hög 

arbetsbelastning och mycket handlar om prioriteringar inom vården kan det vara svårt att 

tillgodose alla behov. Däremot ska sjuksköterskor finnas till hands och bemöta de 

vårdbehov som finns (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Av resultaten framkommer att relationer som förgyller tillvaron för både människor och 

djur är viktigt för välbefinnandet och för att orka med sjukdomen. Detta är i linje med en 

studie av Bahrami (2011) som menar att personer med cancer och deras familj kan föras 

närmare varandra under sjukdomsprocessen. Det kan i motsats till detta finnas personer 

som inte vågar be sina närstående om hjälp och håller undan information om sin sjukdom. 

Detta tydliggörs i en studie där det framkommer att personer med cancer känner 

skuldkänslor över att tynga andra med sina problem eller att be om hjälp (Thornton, Levin, 

Dorfman, Godiwala, Heitzmann & Andersen, 2014). Här kan sjuksköterskor stödja genom 

att ge styrka åt och uppmuntra personer till att utföra något (Stolz, Andersson Pilhammar 

& Willman, 2006). Stödjande samtal kan vara betydelsefullt där sjuksköterskor lyssnar till 
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patienten och ställer fördjupande följdfrågor. Detta kan ge patienten kraft till att tala om 

sina känslor (Sjögren, 2004 ). Samtalet kan leda till att personer vågar be sina närstående 

om hjälp. I de fall där personerna inte vill tala med sina anhöriga kan sjuksköterskor stödja 

genom att bara vara närvarande (Stolz, Andersson Pilhammar & Willman, 2006). Det som 

påverkar personers förmåga till egenvård är bland annat familjens stöd och sociala 

kontakter (Orem, 2001).  Bahrami (2011) konstaterar att personer som inte har någon nära 

relation till andra har ett minskat välbefinnande, vilket behöver beaktas av sjuksköterskor. 

Det är viktigt att ställa frågan till personer om hur relationen till familj och vänner ser ut, 

alla har kanske inte ett socialt nätverk. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan 

sjuksköterskor informera sig om vilken relation patienten har till andra människor och 

vilken betydelse det kan ha. I den vårdande miljön ingår närstående och andra människor 

som betyder något (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2009). Sjuksköterskor behöver 

oavsett situation erbjuda enskilt samtal eller gruppsamtal med andra som drabbats av 

cancer. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor stödja patienter och erbjuda 

exempelvis gruppsamtal i syfte att främja hälsa och välbefinnande. Som sjuksköterska är 

det även viktigt att uppmuntra till att patienter tar vara på sina nära relationer och delar 

med sig av sina upplevelser och känslor. 

 

Resultaten påvisar att uppskatta livet här och nu är betydelsefullt för att undvika tankar på 

sjukdomen och istället fokusera på återhämtning. Detta genom att njuta och ta tillvara på 

stunden här och nu. Orem (2001) menar att det är viktigt att sjuksköterskor inte bara 

fokuserar på symtom utan också uppmärksammar egenvårdsbehoven hos patienten. I en 

studie av Beech, Arber och Faithfull (2012) framkommer att återhämtning handlar om att 

läka sig själv genom att återställa en känsla av välbefinnande. Genom medvetenhet kan det 

fysiska emotionella livet främjas. Resultaten tydliggör att avslappning i olika former är ett 

sätt att handskas med de negativa tankarna och är ett tillvägagångssätt för återhämtning. 

Detta är i linje med en studie av Klafke, Eliott, Olver och Wittert (2014) som menar att 

meditation är ett sätt att hantera stress och ångest. Trots sjukdom är det betydelsefullt att 

utföra aktiviteter som är meningsfulla och viktiga för den personliga utvecklingen för att 

förbättra välbefinnandet (Orem, 2001). Fokuserar personen enbart på sjukdomen infinner 

sig en känsla av att vara sjuk. En känsla av välbefinnande och sjukdom kan även existera 

parallellt utan att en av känslorna dominerar (Klafke et al., 2014). När behov finns behöver 

sjuksköterskor ge förslag på aktiviteter som ger stillhet och vila (Dahlberg och Segesten, 

2010). Om patienter vill kan sjuksköterskor, om kunskap finns, lära ut exempelvis 

andningsövningar eller ge förslag på vart de kan vända sig för att få hjälp med detta.  

 

Resultaten tydliggör att det är viktigt att prioritera sig själv och göra val vilket kan 

resultera i välbefinnande. I en studie av Rasmussen och Elverdam (2007) påvisas att en 

cancerdiagnos kan innebära konfrontation med döden vilket resulterar i att många 

prioriterar om sina liv. Orem (2001) menar att när personer drabbas av sjukdom blir de ofta 

medvetna om vad i livet som är betydelsefullt och känner då ett ansvar mot sig själv. 

Personer väljer hur och med vem de vill tillbringa sin tid exempelvis att välja ett glas vin 

eller gå ut i trädgården i stället för att diska (Rasmussen & Elverdam, 2007). Mayan, 

Morse och Eldershaw (2006) menar att det som tidigare varit viktigt kan under sjukdomen 

upplevas som mindre värdefullt medan annat blivit mer prioriterat än tidigare. De känner 

sig egoistiska men gör detta för att få kontroll över sina egna behov (Rasmussen & 

Elverdam, 2007). Sjuksköterskor behöver i dessa situationer be patienter att reflektera över 
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hur de använder sin tid och om vad som ger och tar energi. Detta för att få patienter 

delaktiga och skapa en tankeprocess vilken kan vara gynnsamt då det eventuellt resulterar i 

mer energi. Orem (2001) menar att det är betydelsefullt att sjuksköterskor håller 

kontinuerlig kontakt med personer för att kunna möta deras omvårdnadsbehov. 

Socialstyrelsen (2005) påpekar att det är sjuksköterskors uppgift att föra en dialog med 

patienter för att ge stöd och vägledning för att möjliggöra delaktighet. Sjuksköterskan 

ställer frågor som hjälper patienten att tänka på vad som stärker hälsan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Av resultaten framkommer att en meningsfull vardag upplevs som betydelsefullt där dagar 

fylls med sysslor och aktiviteter för att fokusera på annat än sjukdomen.  English, Wilson 

och Keller-Olaman, (2008) menar att hemmet är en plats som bidrar till välbefinnande och 

är en plats där personer med cancer får vara precis som de är. Landmark och Wahl (2002) 

konstaterar att personer vill ha en aktiv vardag och därmed behålla mening i livet. Musik är 

ett verktyg som hjälper till att skapa glädje och ro, exempelvis när personer har svårt att 

sova (English, Wilson & Keller-Olaman, 2008). Enligt Orem (2001) ska sjuksköterskan ha 

kunskap kring hälsovård och metoder för att kunna stödja personer till ett gott 

välbefinnande (Orem, 2001).  Som sjuksköterska kan det vara viktigt att tänka på att även 

de små sakerna i livet uppskattas än mer när patienter drabbas av exempelvis cancer. 

Sjuksköterskan ska stödja patienternas resurser och respektera deras värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Studiens författare har haft förförståelsen att en svårt sjuk 

person inte har kraft eller vilja att utföra vissa vardagssysslor och att sysslorna varit en 

belastning. Tvärtemot har det i studiens resultat visat sig att exempelvis städning och att 

diska ses som en tillgång av informanterna.  

 

Resultaten påvisar att fysisk aktivitet är betydelsefullt. Med träningen kommer både glädje 

och styrka. Det är ett sätt att bygga upp kroppen för att orka både fysiskt och psykiskt. 

Fysisk aktivitet är fördelaktigt för att mildra trötthet, exempelvis fatigue (Larkin, Lopez & 

Aromataris, 2014). I en studie av Beech, Arber och Faithfull (2012) framkommer det att 

personer inte behöver ha en fullständig fysisk hälsa för att känna välbefinnande. När de 

deltar i meningsfulla aktiviteter visar de ändå på att deras kropp ger bekräftelse av fysisk 

styrka. De upplever också en känsla av livslust genom att de har en fungerande kropp även 

om orken inte är densamma som innan sjukdomen (Beech et al., 2012). Att känna trötthet 

efter fysisk aktivitet är som en bekräftelse på att ha kontroll över kroppen och inte låta 

känslorna ta över (Landmark & Wahl, 2002). Finns medvetenhet om den egna 

kroppskontrollen kan personer eventuellt finna styrka att övervinna sjukdomen (Landmark 

& Wahl, 2002). Dahlberg och Segesten (2010) menar att det finns personer som inte orkar 

engagera sig i vardagliga sysslor. Kraften räcker inte till och när kroppen hamnat i obalans 

är det lätt att hamna i ett ohälsosamt sätt att leva. (Dahlberg & Segesten, 2010).  Som 

sjuksköterska anses det viktigt att förebyggande fånga upp dessa personer men även att 

hjälpa de som redan hamnat i obalans. Hallberg (2010) påtalar att det är vårdarens 

skyldighet att stödja och stärka personer till en hälsosam livsstil De ska få incitament för 

att på sikt kunna öka sitt dagliga välbefinnande (Hallberg, 2010). Sjuksköterskor behöver 

uppmärksamma och stödja oavsett hur personer känner inför vardagliga aktiviteter. Det är 

personerna själva som bestämmer vilka behov de har och hur de ska uppnås för att känna 

ett välbefinnande (Orem, 2001). Därför är det viktigt att sjuksköterskor respekterar 

personernas autonomi. 
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Resultaten tydliggör att hjälpa andra i samma situation bidrar till ett välbefinnande.  

Bulsara, Ward och Joske (2004) menar att det är en fördel att tala med andra som har 

cancer. Genom att ha likande erfarenheter är det lättare att dela med sig av sina känslor 

(Bulsara et al., 2004). Detta är i linje med en studie som rapporterar att tala med andra med 

liknande erfarenheter kan bekräfta att personers känslomässiga reaktioner är naturliga och 

att de inte behöver känna sig ensamma (Foster, Myall, Scott, Sayers, Brindle, Cotterell, 

Addington-Hall, Hopkinson, Payne & Robinson, 2015). Sjuksköterskor kan erbjuda 

gruppsamtal eller ge tips om organisationer där de kan få kontakt med andra i samma 

situation Även om sjuksköterskor och närstående gör allt för att försöka förstå hur 

personen känner så får de ändå ett annat utbyte med personer i samma situation. 

Slutsats 

Denna studie har bidragit med kunskap om vad som främjar välbefinnandet hos personer 

som drabbats av cancer. Resultaten visar att välbefinnandet påverkas positivt av 

sinnesintryck. Årstidernas förändringar och platser som ger lugn och ro ger ett välbehag. 

Känslan av att ha någon nära som stödjer och ger kärlek och trygghet är betydelsefullt. Det 

är viktigt att ta tillvara på tiden här och nu och njuta av livet och göra det som känns 

meningsfullt. Det ger en känsla av hopp och lycka men även harmoni och kreativitet. 

Genom att fylla vardagen men aktiviteter som ger glädje och bidrar till förändring gör att 

sjukdomen glöms bort för en stund och välbefinnandet främjas.  

Kliniska implikationer 

Resultaten kan bidra till ökad kunskap om vad som främjar välbefinnandet hos personer 

med cancer. Genom att samtala och stödja ska sjuksköterskor få patienter att reflektera 

över vad som främjar välbefinnandet. Med kännedom om att välbefinnande är individuellt 

kan sjuksköterskor med denna kunskap och patientens samtycke ge förslag på vad som kan 

leda till välbefinnande. En tydligare bild av patienters situation möjliggör för 

sjuksköterskor att ge en individanpassad vård. Fortsatta studier behövs för att undersöka 

om patienter upplever att de får det stöd som sjuksköterskor är skyldiga att ge i form av 

exempelvis samtal gällande hälsa och välbefinnande.  
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