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Abstrakt 
Närstående till cancersjuka hamnar ofta i skuggan. Den närstående, omgivningen och 

sjukvården är samtliga fokuserade på att hjälpa den cancersjuke och det är så svårt att se att 

det finns fler som påverkas av cancersjukdomen, nämligen de som står den cancersjuke nära. 

Denna kvalitativa fenomenologiska studie har som syfte att beskriva närståendes upplevelse 

av att leva nära någon som har en cancerdiagnos. För att få en djupare förståelse för 

fenomenet och dess essens använder denna studie systemteori, psykosocialt stöd samt 

copingteori som teoretiska utgångspunkter. Dessa bidrar till en förståelse för det 

socialpsykologiska perspektivet gällande vem som påverkas av en cancersjukdom, hur 

påverkan ter sig samt hur den hanteras. Tio informanter som samtliga lever/har levt nära 

någon som har/har haft en cancerdiagnos deltog. Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet visade att livet förändras i samband med att någon nära får en 

cancerdiagnos. Det visade också att det finns en trygghet i att få förståelse från omgivningen, 

men att närstående även i stor utsträckning vill klara sig själva för att på så sätt kontrollera 

situationen. 

Nyckelord: närstående, cancer, systemteori, psykosocialt stöd, coping 

Abstract 
Cancer patients’ loved one’s often end up in the shadow. The loved one, the environment and 

healthcare are all focused on helping the cancer patient and it is then hard to see that there are 

more people affected by the cancer, namely the people being close to the patient. The aim of 

this qualitative phenomenological study is to describe the loved one’s experience of living 

close to someone who has cancer. To get a deeper understanding of the phenomenon and its 

essence this study use system theory, psychosocial support and coping theory as theoretical 

points. These contribute to an understanding of the social psychology perspective to whom is 

affected by cancer, how they are affected and how they handle it. Ten informants who all 

live/have lived with someone who has/had a cancer diagnosis attended. Data were collected 

through semi-structured interviews. The result showed that life changes when someone close 

gets a cancer diagnosis. It also showed that there is a security in the environments’ 

understanding, but that loved one’s also to a large extent would fend for themselves and in 

that way get control over situation. 

Key words: Loved one’s, cancer, system theory, psychosocial support, coping 
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Förord 
Ett stort tack riktas till alla ni som på något sätt bidragit till att denna studie har kunnat 

genomföras. Ett särskilt tack vår kontakt inom sjukvården som genom sin vänlighet och sitt 

engagemang bidragit till att vi har fått kontakt med människor som har låtit sig intervjuas. 

Ytterligare ett stort tack till er som, trots er sorg och smärta, velat dela med er av ert liv. Vi är 

enormt tacksamma – utan er hade detta inte varit möjligt. 

 

Ett sista tack till våra familjer som, framförallt under den sista tiden, har tillåtit oss att 

spendera dygnets alla vakna timmar på arbetet. 
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1. Introduktion 
Du ska hantera att världen gungar till därför att någon nära dig har blivit sjuk. Samtidigt 

känner du ansvar för att vara den bärande väggen i ett hus som kanske är på väg att rämna. 

Du har tusen frågor i huvudet och massor av oro i hela kroppen. (Ringdahl, 2015, s. 9). 

2013 rapporterades 183 000 individer i Sverige vara diagnostiserade med cancer 

(Socialstyrelsen, 2015). Under 2014 diagnostiserades över 60 000 individer med sjukdomen – 

en siffra som fortsätter att stiga och beräknas ha fördubblats år 2040. Bakom varje individ står 

det i genomsnitt sex stycken närstående. Det i sin tur betyder att det idag finns ungefär 1,1 

miljoner individer som lever med cancer, en siffra som även den ökar (Cancerkompisar, 

2016). Att vara närstående till någon som är diagnostiserad med cancer innebär ofta att vara 

med på nästan samma känslomässiga berg-och-dalbana som den som har den faktiska 

diagnosen. Dock fokuserar både den närstående, sjukvården och omgivningen ofta på den 

cancersjuke, vilket gör att den närstående hamnar, eller aktivt väljer att vara, i skuggan 

(Hedlund, 2013). 

Det socialpsykologiska fältet tittar bland annat på samspelet mellan människor och hur vi 

är beroende av varandra, där nära relationer är en viktig del i personligt och socialt stöd 

(Nilsson, 2005). Detta visar sig speciellt när vi hamnar i svåra situationer, där den som blir 

diagnostiserad med cancersjukdomen sällan är ensam utan i ständigt samspel med individer i 

sin närhet. Dessa individer kan med personligt och socialt stöd bidra till att den cancersjuke 

på ett bättre sätt hanterar sin sjukdom (Cancerfonden, 2016) – men vad gör att närstående kan 

hantera sjukdomen på ett bättre sätt? Genom att använda ett socialpsykologiskt angreppssätt 

på vilka som är drabbade av cancersjukdomen dras närstående ut ur skuggan och ett svar på 

frågan om vad som gör att närstående kan hantera sjukdomen på ett bättre sätt kanske kan 

närma sig. 

Närstående till cancersjuka riskerar själva att bli sjuka på grund av den framförallt 

psykiska påfrestning som sjukdomen bidrar till. En artikel i Svenska Dagbladet (Lagercrantz, 

23 september, 2013) nämner att studier visar på att psykisk ohälsa kan vara större hos 

närstående än hos den cancersjuke. Det visar på vikten av att belysa de närståendes situation, 

att de också är drabbade av sjukdomen. Under de senare åren har närståendeperspektivet 

uppmärksammats, men trots detta är det många närstående som mår dåligt även flera år efter 

att cancersjukdomen drabbade dem. Genom att närstående får rätt hjälp vid rätt tidpunkt kan 

detta förebyggas. (Hedlund, 2013). 
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Denna fenomenologiska studie undersöker med en kvalitativ ansats fenomenet att leva 

nära någon som har en cancerdiagnos. Genom att intervjua närstående till cancersjuka ges 

möjlighet till en djupare förståelse för fenomenet. Att leva nära någon definieras i studien som 

att vara närstående. Detta efter att ha varit i kontakt med sjukvården som upplyste att 

begreppet anhörig idag mer och mer byts ut till begreppet närstående. Närstående innefattar 

ett bredare spektra än anhörig, då anhörig ofta syftar till ett blodsband eller en 

samlevnadsrelation. Ord som anhörigorganisation och anhörigstöd har därför i denna studie 

ersatts av närståendeorganisation och närståendestöd. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fenomenologiska studie är att beskriva närståendes upplevelse av att leva 

nära någon som har en cancerdiagnos. 

 

Forskningsfrågor: 

1. Hur upplever närstående att de påverkas av cancersjukdomen? 

2. Hur upplever närstående att de påverkas av psykosocialt stöd? 

3. Hur upplever närstående att de hanterar cancersjukdomen? 

1.2. Disposition 

Utöver de inledande avsnitten i kapitel ett består studien av sex kapitel, där kapitel två 

behandlar de teoretiska utgångspunkterna som studien grundar sig på. Dessa är systemteori, 

psykosocialt stöd samt copingteori. Under kapitel tre presenteras tidigare forskning inom 

fältet, vilka berör vem som påverkas, närståendes behov samt att hantera svårigheter.  Vad 

som skiljer denna studie från tidigare forskning tas upp under kapitel fyra, avgränsning. 

Under kapitel fem presenteras studiens metoddel där metod, metodval, urval, etiska 

överväganden, instrument, tillvägagångssätt, transkriberingsprocess, validitet och reliabilitet 

samt analysmetod går att finna. Kapitel sex redovisar studiens resultat och analys och 

presenteras utifrån tre huvudteman med tillhörande subteman. Detta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt teoretiska utgångspunkter. I det sista avsnittet, kapitel sju, förs en 

diskussion även där utifrån studiens syfte och frågeställningar dock i relation till tidigare 

forskning, där studiens resultat och analys utvecklas. I diskussionen tas dessutom studiens 

begränsningar i beaktande. Som avslutning framförs förslag om vidare forskning inom 

området.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Under följande stycke definieras studiens centrala teoretiska utgångspunkter med tillhörande 

begrepp, för att få en större förståelse för närståendes gemensamma upplevelse av att leva 

nära någon som har en cancerdiagnos. Systemteori förklarar varför det är av vikt att inte 

enbart se till den cancersjuke utan även till dennes närstående i en cancersjukdom, samt hur 

närstående upplever att de påverkas av cancersjukdomens bidragande förändring. För att 

förstå hur närstående upplever att de hanterar att leva nära någon som har en cancerdiagnos 

används den teoretiska utgångspunkten psykosocialt stöd, då det ger en möjlighet att beskriva 

vad närstående upplever från sin omgivning. Copingteori i sin tur förklarar närståendes 

resurser och förmågor att hantera cancersjukdomen. 

2.1. Systemteori 

Ludwig von Bertalanffy (1968), systemteorins grundare, förklarar att det är nödvändigt att 

inte bara se till isolerade delar och processer, utan även till interaktionen mellan delarna och 

därigenom studera systemet i sin helhet. Systemteori kan också beskrivas genom att alla delar 

påverkar varandra, och helheten av dessa delar är mer än delarna var för sig (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2010). Att ha ett systematiskt förhållningssätt gör det möjligt att titta på 

helheten och på så sätt ur en socialpsykologisk aspekt förstå det sociala sammanhanget. 

Relationerna som delarna har, är av stor betydelse för hur helheten fungerar och hur 

förändringar påverkar individer. Livsomställningen och förändringen som kan orsakas av en 

cancerdiagnos är inte bara verksam i en del av systemet – hos patienten – utan påverkar även 

de andra delarna – de närstående – och i sin tur deras olika system. För att få förståelse för hur 

en individ påverkas av en viss situation är det av vikt att gå till de system där individen har 

betydelsefulla relationer. Vid förändring sker en obalans i systemet, men för att återfå en 

stabilitet krävs att de olika delarna ibland förändras och ibland bromsas för att skapa en 

jämvikt. För att hitta tillbaka till balansen krävs ett arbete av de närstående så att systemet 

återigen blir balanserat. Om de närstående inte stöttas i att balansera upp sitt system kan det 

leda till psykiska och fysiska problem för berörda individer (Lennéer Axelsson, 2010). 

Det finns några grundstenar som är bärande i ett systemteoretiskt förhållningssätt. 

Människor uppfattar saker på olika sätt och konstruerar verkligheten både på samhällsnivå 

och på ett personligt plan. Det finns därför flera sanningar att utgå från, flera verkligheter om 

vad till exempel familjen betyder. Det betyder att flera delar i samma system inte alltid har 

liknande uppfattning av verkligheten, och att det då finns en risk för att någon del tar ett större 

ansvar i att balansera upp systemet än någon annan. Det behöver också finnas en förståelse för 
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att den verklighet som uppfattas står i förhållande till någonting annat. Ytterligare finns 

grundstenen att den värld som konstrueras är något som skapas tillsammans med andra. 

Genom att ha en dialog, i språk och kommunikation, delar individer sina erfarenheter med 

varandra och skapar ständigt nya berättelser. Kommunikationen bidrar till att få kunskap om 

vad som händer i systemet, en sorts kontroll. Trots kommunikation och kunskap kan det vara 

svårt att se vad som orsakar vad i systemet. Systemteorins cybernetik beskriver ett cirkulärt 

tankesätt där flera delar samtidigt påverkar varandra. En individs familjesystem kan påverka 

arbetssystemet som i sin tur påverkar familjesystemet – på så sätt är systemet i ständig 

förändring (Benzein, Hagberg & Saveman, 2010). 

2.2. Psykosocialt stöd 

När en person är svårt sjuk i cancer ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa hos de 

närstående. Relationer förändras och en annan sorts belastning tillkommer. Psykisk ohälsa är 

ofta en följd av detta och allt mer eftersöks ett bättre psykosocialt stöd för just närstående 

(Lennéer Axelsson, 2010). 

I studien definieras psykosocialt stöd utifrån fyra kategorier: emotionellt stöd, kognitivt 

stöd, social tillhörighet och nätverksstöd samt praktiskt stöd (Lennéer Axelsson, 2010, s. 46). 

Vilken typ av stöd en individ är i behov av kan se olika ut. Emotionellt stöd är det som de 

allra flesta är i någon form av behov av. Det innefattar ett behov att möta någon som förstår, 

uppmuntrar och bekräftar, vilket i sin tur förebygger en känsla av ensamhet och ger istället ett 

större hopp, en större trygghet samt en bättre självkänsla. Information och vägledning är 

också en viktig typ av stöd och benämns som kognitivt stöd. När en individ drabbas av sorg är 

det viktigt med kunskap för att öka sin trygghet och självkänsla. Den kunskapen ges allt som 

oftast av sjukvården, där de har ett ansvar att uppmärksamma och bemöta närståendes frågor. 

Den sociala tillhörigheten handlar om individens delaktighet i ett system. Att vara på sin 

arbetsplats och återgå till sin roll i sitt vardagliga sociala sammanhang har visat sig ha stort 

inflytande på en individs psykiska hälsa. Rollen individen har i sitt vardagliga sociala 

sammanhang kan stabilisera den livsomställning som kan orsakas av att leva nära någon som 

är svårt sjuk. Social tillhörighet finns även i att träffa andra individer i liknande situation, 

genom till exempel närståendeorganisationer. Genom att träffa jämlikar kan individen vara sig 

själv, våga skratta utan rädsla för att bli missförstådd av omgivningen samt få en bekräftelse 

på att de egna reaktionerna på situationen är normala. I sammanhanget att träffa jämlikar kan 

det även finnas ett kognitivt stöd, där information och goda råd från någon som har varit med 

om något liknande upplevs som trovärdiga. Här kan sjukvårdspersonal få en viktig roll genom 
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att förmedla kontakter till en närståendeorganisation. Den sista typen av stöd är det praktiska, 

att få hjälp med till exempel inköp, barn och pengar. Även avlastning är något som ses som 

ett praktiskt stöd, där närstående ges möjlighet att fokusera på sig själv (Lennéer Axelsson, 

2010). 

2.3. Copingteori 

Det är inte hur man har det, utan hur man tar det. (Lennéer Axelsson, 2010, s. 71). Det citatet 

är en folklig definition av coping. Coping innebär att genom kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar försöka minska den stress som orsakas av en negativ livshändelse, att hantera 

svåra yttre och inre krav. Det finns en tydlig socialpsykologisk koppling, då fokus ligger på 

det sociala sammanhang individen befinner sig i. Copingteorin inkluderar allt som skapar 

individens upplevelse- och handlingsmönster, från perception, den första spontana reaktionen 

där hotet bedöms, till att handla utefter det (Lazarus, 1999; Lennéer Axelsson, 2010). Vid ett 

cancerbesked kan närstående tolka det som att döden har knackat på, medan en annan tar det 

betydligt mer avvaktande. Beroende på perception och vilken typ av psykosocialt stöd som 

finns tillgängligt används olika copingsstrategier vilket i sin tur påverkar hur en individ 

hanterar situationen. 

Finns det möjlighet att förändra situationen är det en copingstrategi. Detta benämns som 

problemfokuserad coping (Monat & Lazarus, 1991, s. 6). Beroende på perception, hur 

närstående uppfattar möjligheten att lösa situationen, är ett alternativ att förbättra vården för 

den cancersjuke eller till och med att göra allt för att bota sjukdomen. När närstående inte har 

möjlighet att göra den sjuke frisk finns det andra möjligheter till problemfokuserad coping, till 

exempel att som närstående underlätta för den sjuke – att förbättra eller förebygga fysisk 

smärta och psykisk påfrestning. Likaså är att se någon annan som ansvarig över situationen, 

till exempel sjukvården, och låta de lösa problemet en del i problemfokuserad coping. Utöver 

problemfokuserad coping finns även emotionell coping, vilken ofta används när en händelse, 

som till exempel en cancersjukdom, inte går att förändra. Där ligger fokus på att bemöta eller 

minska de ofta övermäktiga känslorna som upplevs genom cancersjukdomen. Känsloreglering 

är en del i emotionell coping (ibid.), vilken innefattar förmågan att kunna distansera sig från 

de egna känslorna. Enligt Richard S. Lazarus (1999) är flykt, självkontroll, socialt stöd och 

positiv omtolkning några av de copingstrategier som är vanligt förekommande när 

livsförändringar sker. Att välja copingstrategi sker ofta spontant, dels beroende på vad som är 

inlärt sedan tidigare, men även på individens resurser gällande till exempel hälsa, sociala 

färdigheter samt vad det finns för stöd runt omkring. Det är därför någonting som är 
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individuellt, både att olika individer har olika copingstrategier tillgängliga, men också att en 

copingstrategi kan betyda en sak för en individ och någonting annat för en annan. Desto fler 

copingstrategier som finns inlärda, desto lättare är det att anpassa sig till olika 

livsförändringar (ibid.). Utöver inlärda copingstrategier är individens omgivning med sina 

resurser samt förväntningar betydelsefulla för copingförmågan, där en stödjande omgivning 

ökar individens självtillit och kan minska den stress individen upplever. Ju mer en svår 

livshändelse påverkar en individ negativt, ju sämre är copingförmågan, vilket kan skapa en 

stress som i sin tur påverkar individen ytterligare negativt. Klarar sig individen ur den svåra 

livshändelsen förbättras copingförmågan (Brattberg, 2008). 

3. Tidigare forskning inom fältet 
Under följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. 

Inledningsvis kommer forskning som berör vad som händer med individer när någon i deras 

närhet får en cancerdiagnos. Detta under rubriken Vem påverkas?. Vidare kommer forskning 

som rör vad närstående har för behov under en cancersjukdom: Närståendes behov. Rubriken 

Att hantera svårigheter och dess innehåll redogör för hur individer hanterar svårigheter och 

sina känslor kring det. Sist, under rubriken Fenomenologisk forskning, redogörs tidigare 

forskning med fenomenologisk ansats, detta för att öka förståelsen för hur fenomenologi kan 

användas i denna studie. 

3.1. Vem påverkas? 

Barn till föräldrar som är cancersjuka har en ökad risk att utveckla emotionella och 

beteendemässiga problem. Detta framkom i en tysk forskningsstudie av Birgit Möller et al., 

(2014) där syftet var att undersöka hur dessa problem uppkommer och varför. I forskningen 

deltog barn upp till 21 år. Författarna menar att barn är i stort beroende av sina föräldrar, är 

föräldrarna inte kapabla att vara fullt närvarande påverkar detta det rutinmässiga familjelivet. 

Öppen kommunikation, flexibel problemlösning samt en generellt positivt funktionell familj 

minskar psykologiska svårigheter för barnet. Som slutsats vill författarna påpeka att cancer 

påverkar hela familjen och att barn till cancerpatienter är en subgrupp som har stor risk för att 

utveckla psykologiska problem (Möller et al., 2014). Genom att se att cancersjukdomen 

påverkar fler än bara den som är diagnostiserad med sjukdomen gör att denna 

forskningsstudie är relevant för denna studie. 

En forskningsstudie utförd i Norge av Una Stenberg, Cornelia M. Ruland, Mariann Olsson 

och Mirjam Ekstedt (2012) hade som syfte att erhålla en djupare förståelse för upplevelsen 
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hos närstående som lever nära någon som har en cancerdiagnos. Syftet i Stenbergs et al. 

(2012) forskningsstudie liknar det syfte som denna studie har, vilket kan göra att om 

resultaten liknar varandra bekräftar och stärker forskningsstudien det som framkommer i 

denna studie. De närstående beskriver hur de upplevde att hela deras liv förändrades när 

patienten fick sin cancerdiagnos, att en känsla av ensamhet infann sig direkt efter att patienten 

hade blivit sjuk. Deras vardagliga liv tyngdes ständigt ner av en osäkerhet och en 

oförutsägbarhet samtidigt som en förändring i ansvarsområden, så väl som relationer och det 

sociala livet, skedde. Detta ledde även till att de åtog sig nya roller där de bistod den 

cancersjuke med en omsorg som innebar att i så stor utsträckning som situationen tillät vårda 

den cancersjuke. Den svåraste utmaningen var anpassningen till detta oförutsägbara nya liv 

som stod för dörren. Den första tiden efter att deras närstående hade fått cancerdiagnosen var 

ofta fylld av rädsla för framtiden, oro över döden samt känslor av osäkerhet, vilket ofta var ett 

led till koncentrationssvårigheter, stress och sömnproblem. Vidare redogörs de närståendes 

beskrivelser av en balansakt mellan flertalet dilemman, så som att känna sig hjälplös men 

samtidigt känna behovet av att vara kompetent. Det är en balansakt mellan det kända och det 

okända. Rollen som närstående beskrivs som en ensam och sårbar position där individen 

befinner sig mellan den cancersjuke och sjukvården. Det är inte heller enbart den cancersjukes 

eller den närståendes egna behov och reaktioner som måste tas i beaktande, utan även behov 

hos de andra närstående. Även om den närstående har funnits där i så stor utsträckning som 

det har funnits möjlighet till kämpar många närstående ändå med skuld att de inte har funnits 

tillräckligt hos den cancersjuke.   

Mirjam Ekstedt, Una Stenberg, Mariann Olsson och Cornelia M. Ruland (2014) vill med 

sin forskningsstudie få en djupare förståelse för de utmaningar som de närstående möter och 

deras behov av stöd, beskriven av den professionella hälso- och sjukvårdspersonal under den 

cancersjukes behandling på sjukhuset. I artikeln beskriver sjukvårdspersonal att de kan 

identifiera en undertryckande ilska hos de närstående – en ilska över att patienten inte kan 

göra allt som denne gjorde innan diagnosen, samtidigt som de känner skam och skuld över 

sina oönskade känslor. Vissa närstående har uttryckt en känsla av skuld över att vara friska 

medan den de står nära är sjuk. Närstående brottas även med det dåliga samvetet över att inte 

kunna vara på flera ställen samtidigt (Ekstedt et al., 2014). Denna forskningsstudie visar på 

närståendes behov av stöd samt en förståelse för utmaningar som de möter i att leva med en 

cancersjukdom. Att denna forskningsstudie utgår från sjukvårdens perspektiv bidrar med 

ytterligare ett perspektiv att se till närstående. Det finns dessutom en liknande definition av 

närstående, där kriterier för urval går att jämföra med denna studie. 
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Una Stenberg, Cornelia M. Ruland och Christine Miaskowskis (2010) litteraturstudie visar 

att närstående till cancerpatienter upplever ett stort antal socialt komplexa, hälsorelaterade och 

emotionella problem. Resultatet framkom genom att se hur närstående har beskrivit sina 

problem och ansvarsområden gällande sjukdomen.  Ur det gick även bördor, relaterade till det 

ansvar som kommer med vårdandet av en som är cancersjuk, att finna. Att litteraturstudien 

kunde identifiera över 200 problem och bördor visar vikten av denna studies syfte, att se till 

närståendes upplevelse av att leva nära någon med en cancerdiagnos. Artiklarnas kriterier för 

att kunna ingå i litteraturstudien var att artikeln var skriven på engelska eller något av de 

skandinaviska språken samt att de närstående var äldre än 18 år och inte professionell 

vårdgivare. 

3.2. Närståendes behov 

Vilka behov har de individer som har en familjemedlem som är sjuk i cancer? Detta 

undersöktes i en kvantitativ forskningsstudie i Kina, där författarna menar att det ansvar och 

de krav närstående upplever kan vara enormt svåra och slitsamma både emotionellt, socialt, 

psykiskt och ekonomiskt, vilket kan kräva ett visst stöd utifrån. Resultatet visade att det 

största behovet närstående har är information gällande sjukdomen och behandlingen. 

Forskningsstudien visar att det finns stora brister i att tillfredsställa närståendes behov. Den 

visar även att de närstående ofta inte prioriterar sina egna behov, utan vill att den som är sjuk 

ska ha det så bra som möjligt (Cui et al., 2014). Att det största behovet var att den cancersjuke 

ska få bästa möjliga vård var även något som bekräftades i Claire Fosters et al. (2015) 

forskningsstudie. Informanterna beskrev att de inte ber om emotionellt stöd då de inte vill 

riskera att ta fokus från den som är sjuk. Syftet med denna forskningsstudie var delvis att 

undersöka vad de närstående har för behov av information och stöd. Resultat visade att just 

information gällande cancersjukdomen är något som de flesta närstående har störst behov av. 

Behovet att få hjälp och råd finns dock där, och tillfredsställs oftast från sjukvården. Att inte 

få det stödet kan vara emotionellt påfrestande och skapa en frustration hos den närstående 

(Foster et al., 2015). 

I en forskningsstudie utförd av Nancy Carter, Denise Bryant-Lukosius, Alba DiCenso, 

Jennifer Blythe, och Alan J. Neville (2010) låg fokus på behoven hos närstående till män med 

prostatacancer. Resultatet av denna kanadensiska studie nämner specifikt närståendes behov 

av information gällande behandlingar, biverkningar, tillgänglig stödjande vård samt 

information gällande hur framtiden för sjukdomen ser ut. Bristen på information skapade en 

form av ångest hos de närstående. Även frustrationen över att inte veta vad som väntar längre 
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fram i sjukdomen var en gemensam känsla hos informanterna. Att prata om sina egna behov 

var dock något som flera av dem beskrev som svårt. Det gavs förslag om att starta upp 

stödgrupper, dels för att få information men samtidigt få möjlighet att träffa andra jämlikar. 

Forskningsstudien visar även på ett behov av socialt stöd för att klara av sin egen rädsla, 

osäkerhet samt känslor som sammankopplades med cancersjukdom. 

Förutom information, är det också av vikt att få ett ärligt svar på de frågor som ställs. 

Detta visar ett resultat från en tysk forskningsstudie gjord av Christiane Pinkert, Martina 

Holtgräve och Hartmut Remmers (2013). Syftet med forskningsstudien var att kartlägga dels 

behoven och dels tillfredsställelsen hos de närstående till bröstcancerpatienter. Informanterna 

uppgav behov av att känna att någon tar hand om den cancersjuke, få information som är 

förståelig, få information gällande möjliga biverkningar av behandlingen samt ha en 

kontaktperson inom vården. Den gemensamma nämnaren i samtliga ovan nämnda 

forskningsstudier, närståendes behov av stöd, är något som gör dem relevanta för denna 

studie. 

3.3. Att hantera svårigheter 

Hur en individ väljer att se på en sjukdom, hur hotet bedöms, visas i forskning kunna kopplas 

till familjen. En svensk forskningsstudie av Liselott Årestedt, Eva Benzein och Carina 

Persson (2015) belyser livsinställningar hos familjer som lever med en kronisk sjukdom. 

Resultatet från forskningsstudien visar på två typer av livsinställningar som är sammanflätade 

med varandra. Den första är primär, även kallad kärnan, och ses som en generell sanning 

inom familjen. Kärnan verkar ha en större påverkan på hur en individ väljer att se på livet. 

Den andra är sekundär och är deriverad från kärnan. Den sekundära är mer trolig att bli 

utmanad och kan komma att korrigeras ju längre livet går. Båda dessa livsinställningar är en 

stor del i hur familjer väljer att hantera olika situationer som sjukdomen ger upphov till. 

Forskningens deltagande familjer uppger att de genom att se sjukdomen som en naturlig del 

av livet gör att de är mer medvetna och förberedda på oväntade förändringar som sjukdomen 

kan ge, och på så sätt får hela familjen att fungera. Syftet med forskningsstudien, att belysa 

hur familjer som lever med kronisk sjukdom väljer att hantera sjukdomen, kan ge ett 

perspektiv till denna studies syfte, att förstå närståendes upplevelse av att leva nära någon 

som har en cancerdiagnos. 

Då tidigare forskning inte har adresserat vikten av en individs intentioner i coping 

genomförde Lothar Laux & Hannelore Weber (1991) sin tyska forskningsstudie med 

anledning av att ta fram detta i ljuset, då intentioner hos en individ är det som i första hand 
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bestämmer vilka copingstrategier som används. De menar att det handlar om både 

självpresentation och känsloreglering. Att till exempel framställa sig själv som svag får 

individen andra att känna sig tvungna att bistå med hjälp. Gällande känsloreglering kan det till 

exempel vara när en individ framställer sig själv som avslappnad, när denne i själva verket har 

en känsla av oro, vilket bidrar till att individen i sin tur blir avslappnad. Forskarna önskade se 

hur studenter vid ett universitet i Tyskland avsiktligt presenterade sig själva för omgivningen 

för att hantera sina känslor gällande ilska och ångest. Resultatet visade att ångest och oro 

hanteras genom att trycka undan känslorna och förminska hotet, att ha ett mer 

tillbakadragande förhållningssätt till situationen. På så vis minskar hotet som upplevs. 

Forskningsstudien visar vikten av att se de individuella känslorna, där samma situation skapar 

olika känslor hos olika individer, och att tänka på att en copingstrategi inte kommer ur en 

situation utan ur känslorna situationen har skapat. 

3.4. Fenomenologisk forskning 

Inom fenomenologin kan olika perspektiv vara motsägelsefulla, vilket enligt Jamie L. Penner 

och Susan E. McClement (2008) gör att det är av stor vikt att den valda forskningsdesignen 

som väljs för studien stämmer överens med att undersöka det specifika fenomenet som 

studien är ämnad att göra. I artikeln Using phenomenology to examine the experiences of 

family caregivers of patients with advanced head and neck cancer: reflections of a novice 

researcher (Penner & McClement, 2008) redogörs för vad som, vid en kvalitativ ansats, är av 

vikt att ta hänsyn till i valet av fenomenologiskt perspektiv. Fenomenologi syftar i grunden till 

att beskriva ett upplevt fenomen, som påverkas av inre och yttre faktorer hos individen och 

grundar sig i individens subjektivitet. Två perspektiv inom fenomenologin som kan användas 

är en deskriptiv och tolkningsbar (ibid., s. 95), vilka båda syftar till att få förståelse för det 

upplevda fenomenet. Deskriptiv fenomenologi, som beskrivs av fenomenologins grundare 

Edmund Husserl, används när det finns lite kunskap om fenomenet och när syftet med studien 

är att få en tydlig förståelse för det upplevda fenomenet. Tolkningsbar fenomenologi innebär 

dock, enligt Husserls efterträdare Martin Heidegger, att ha en viss förförståelse för fenomenet 

och därmed använda sin insikt för att ge möjlighet att tolka upplevelsen. Personliga 

erfarenheter är viktiga att genom studiens process uppmärksamma för att på så sätt tolka 

upplevelsen korrekt. Inom fenomenologi är intervjuer en datainsamlingsmetod som är vanlig, 

med dels några bakgrundsfrågor och dels öppna frågor. Detta tillvägagångssätt utmanar de 

som leder intervjun då det dels krävs att informanten får möjlighet att beskriva sin upplevelse, 

men samtidigt behålla fokus kring fenomenet som studien ämnar undersöka. Penner och 
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McClement (2008) uppmärksammar även etiska aspekter inom fenomenologin. Det rör den 

emotionella aspekten, där informanten i intervjun kan bli upprörd då ett känsligt ämne berörs. 

Vid sådana fall bör den som leder intervjun ge informanten möjlighet att pausa intervjun eller 

till och med att avsluta den för att eventuellt fortsätta vid ett annat tillfälle. Då Penner och 

McClements (2008) artikel berör ett liknande ämne som denna studie, är det relevant att se 

hur den fenomenologiska ansatsen kan användas för att sedan kunna applicera det på denna 

studie. Därmed ökar möjligheten att det fenomenologiska perspektivet överensstämmer med 

studiens syfte. 

4. Avgränsning 
Denna studie har avgränsat sig från tidigare nämnd forskning genom att fokusera specifikt på 

närstående till cancersjuka, utan att se till den cancersjukes perspektiv, och på så sätt få en 

djupare förståelse för närståendeperspektivet vid en cancersjukdom. Likaså är denna studie 

avgränsad genom att inte inkludera sjukvårdens perspektiv. Detta för att enligt 

forskningsdesign se till ett gemensamt upplevt fenomen. För att få en djupare förståelse för 

det upplevda fenomenet har studien dessutom avgränsat sig från den kvantitativa forskning 

och litteraturstudie som tidigare har presenterats.  

5. Metod 
För att frambringa en djupare förståelse för de närståendes upplevelse av att leva nära någon 

med en cancerdiagnos användes i denna studie en kvalitativ ansats (Creswell, 2013) med ett 

fenomenologiskt ramverk. Fenomenologi syftar till att belysa en direkt upplevelse, för att 

sedan få ut kärnan av just det fenomenet (Bernard & Ryan, 2010). Fokus ligger inte på en 

individs upplevelse av ett fenomen, utan en grupps upplevelse, och sedan identifiera vad som 

upplevs gemensamt (Creswell, 2013). Det finns en tydlig filosofisk koppling till just 

fenomenologi på grund av att fokus ligger på att studera en medveten upplevelse och 

beskrivningen av den (ibid.). Martin Heidegger (1926/1992a) beskriver att fenomenologi inte 

syftar till vad som upplevs i fenomenet utan hur det upplevs. En individs upplevelser ingår i 

dennes vara (ibid., s. 24): Varandet är allt som vi talar om, som vi menar, som vi förhåller oss 

till på det ena eller andra sättet […]. (ibid.). Dessa upplevelser utgörs av vad individen har att 

förhålla sig till och ligger till grund för dennes existens (ibid., s. 31).  

För att genomföra studien ur ett fenomenologiskt ramverk följdes sex steg. I det första 

steget identifierades fenomenet. I denna studie är fenomenet att leva nära någon som har en 
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cancerdiagnos. Vidare identifierades forskarnas fördomar och bearbetades så att de i så stor 

utsträckning som möjligt inte påverkade studien och dess resultat. Som tredje steg 

intervjuades närstående om att leva med någon som har en cancerdiagnos. Genom en 

förberedd intervjuguide med öppna frågor vägleddes intervjun och gav samtidigt utrymme för 

informanterna att vara fria i sina svar vilket påverkade hur intervjun fortskred. När 

intervjuerna var genomförda identifierades fenomenets essens, de delar som återkom i flera av 

intervjuerna. Till sist togs citat från intervjuerna ut. De citaten visade på just essensen och de 

återkommande delarna. Den processen upprepades till dess att allt väsentligt från intervjuerna 

garanterat hade tagits med (Bernard & Ryan, 2010). 

5.1. Metodval 

Till studien användes semistrukturerade intervjuer (Bernard & Ryan, 2010, s. 29). Fördelen 

med det var att samtliga informanter, förutom att få frågor utefter en och samma 

intervjuguide, också fick utrymme att utveckla sina svar och därigenom fick följdfrågor som 

inte stod i intervjuguiden. Intervjun anpassades på så vis efter individen som intervjuades 

samt hur svaren formulerades. Detta var fördelaktigt på grund av studiens känsliga ämne, där 

det gavs möjlighet att i stora drag anpassa intervjun efter informantens situation. I denna 

studie landade metodvalet på just semistrukturerade intervjuer för att dels hålla fokus på 

fenomenet som studien syftar till, samt ha möjlighet att anpassa intervjun efter varje 

informants individuella upplevelse. Det var viktigt att intervjuerna inte leddes till något som 

formade informanternas svar, utan att fokus låg på att få den individuella upplevelsen 

identifierad. Intervjuguiden gjorde det möjligt att jämföra intervjuerna och därigenom få fram 

fenomenets essens. 

5.2. Urval 

Kriteriet för studiens informanter var att de under de senaste fem åren har/har haft någon i sin 

närhet som lever/har levt med en cancerdiagnos. Informanterna skulle även vid 

genomförandet av intervjun ha varit 18 år fyllda. Då det var av vikt att informanterna delade 

fenomenet, som i studiens fall är att leva nära någon med en cancerdiagnos, användes ett 

målinriktat urval (Bryman, 2011, s. 392). Denna typ av urval gjorde det möjligt att nå 

informanter som var relevanta för studiens syfte. Vid ett sådant urval blir informanterna 

utvalda på grund av att de kan förse forskarna med en förståelse för fenomenet. Första steget 

blev att ta kontakt med ett sjukhus i en stad i södra Sverige. Där presenterades studiens syfte 

och behovet av informanter. Där etablerades även en kontakt för möjligheten att kontakta 

individer som uppnådde kriterier för studiens urval. Av de sju individer som kontaktades 
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valde sex stycken att tacka ja till att delta i studien. Dessa sex individer bidrog till att 

resterande fyra informanter nåddes, ett så kallat snöbollsurval (ibid., s. 196).  Sammanlagt 

deltog tio informanter, en man och nio kvinnor, i åldrarna 30 till 72 år. 

5.3. Etiska överväganden 

För att skydda informanterna i studien från förödmjukelse och kränkning, psykisk skada och 

otillbörlig insyn i deras livsförhållanden förhöll sig studien till Vetenskapsrådets 

individskyddskrav (Vetenskapsrådet, 2015). Inom individskyddskravet finns fyra 

utgångspunkter, vilka presenteras nedan. 

Vid första kontakten med informanterna presenterades studiens syfte i sin helhet. När 

sedan informanterna annonserade att de var intresserade av att delta i studien skickades ett 

brev/mail till dem. Där beskrevs studien och dess syfte ännu en gång samt en redogörelse för 

deras möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan i studien, genom detta har 

informationskravet uppfyllts. Vid intervjutillfället påvisades detta ännu en gång, både 

muntligt samt genom en samtyckesblankett (se bilaga 2) som samtliga informanter skrev 

under. På så vis har samtyckeskravet infriats. Intervjuerna påbörjades när informanten gett sitt 

samtycke både muntligt och skriftligt till medverkan i studien. Samtliga uppgifter som kan gå 

att sammankoppla till informanten utelämnades, så som namn, där fingerade könsneutrala 

namn ersatte, samt geografisk utgångspunkt. Konfidentialitetskravet har därmed uppfyllts och 

kan genom det garantera informanternas anonymitet. Det fjärde och sista kravet för att 

bibehålla etiken rör insamlad data. Då denna enbart har behandlats av studiens två författare 

och genom det endast använts i forskningssyfte gör det att nyttjandekravet kan ses fullgjort 

(Vetenskapsrådet, 2015). Inom fenomenologin finns även andra etiska aspekter att ta hänsyn 

till då studiens känsliga ämne kan framkalla känslomässiga reaktioner som kan vara svåra för 

informanerna att hantera (Penner & McClement, 2008). Genom att uppmärksamma dessa 

eventuella reaktioner hos informanten och tillfälligt avbryta intervjun har även dessa etiska 

aspekter tagits i beaktande.    

5.4. Instrument 

I denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer använts. Detta för att få en djupare 

förståelse för upplevelsen av fenomenet att leva nära någon som har en cancerdiagnos samt att 

få en möjlighet att anpassa intervjun utefter varje enskild informant och dennes svar. Inför 

intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 3) för att skapa en struktur utefter syfte 

och frågeställningar. Intervjuguiden inleds med fem bakgrundsfrågor med anledning av att, 

om resultatet visar på stora skillnader mellan informanterna kan detta analyseras utifrån 
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bakgrundsfrågorna för att finna en eventuell orsak till dessa skillnader. Bakgrundsfrågorna 

berör informantens kön och ålder, den cancersjukes ålder och cancerdiagnos samt vilken typ 

av relation informanten och den cancersjuke har. För att få en förståelse för hur 

cancersjukdomen upplevs påverka de närstående utarbetades fråga ett till tre utifrån första 

forskningsfrågan Hur upplever närstående att de påverkas av cancersjukdomen?. Fråga fyra 

till tretton besvarade forskningsfråga två, Hur upplever närstående att de påverkas av 

psykosocialt stöd?, genom att låta informanterna beskriva sin upplevelse av stöd. Då 

psykosocialt stöd berör ett flertal komponenter kom forskningsfrågan som rör detta att 

innehålla fler frågor i intervjuguiden än de två övriga forskningsfrågorna. Fråga fjorton, 

femton och sexton berör forskningsfråga tre, Hur upplever närstående att de hanterar 

cancersjukdomen?, då det ger en förståelse för hur informanterna upplever sig aktivt ha 

handlat under cancersjukdomen. 

5.5. Tillvägagångssätt 

I studien har data insamlats genom intervjuer. På grund av studiens känsliga ämne, och för att 

informanterna skulle känna sig så bekväma som möjligt, fick de välja intervjuplats. Vid första 

kontakten med informanterna tillfrågades de var de önskade genomföra intervjun. Som 

förslag gavs grupprum på högskola, grupprum på stadsbibliotek, på informantens arbetsplats 

eller i informantens hem. Fem intervjuer genomfördes i grupprum på högskola, två i 

grupprum på stadsbibliotek, två informanter valde sin arbetsplats och en informant 

intervjuades i sitt egna hem. Av de två informanter som intervjuades på sin arbetsplats 

genomfördes en innan arbetstid och en under arbetstid. Resterande åtta informanter 

intervjuades på sin fritid. Intervjuerna genomfördes under januari och februari månad år 2016 

och tog mellan 45 och 60 minuter. Närvarande vid samtliga intervjuer, förutom informanten, 

var studiens två författare, där en ledde intervjun och en fanns till hands för att komplettera 

med frågor och kommentarer. Båda författarna närvarade även med anledning av att 

säkerställa att samtliga intervjuer hade ett liknande tillvägagångssätt. Förutom informationen i 

missivbrevet (se bilaga 1), som samtliga informanter erhållit i god tid innan intervjun, 

förtydligades även muntligt informanternas möjligheter att avbryta eller pausa intervjun samt 

att avstå från att svara på specifika frågor eller att censurera svar. Detta gjordes i samband 

med intervjutillfället och innan samtyckesblanketten (se bilaga 2) skrevs under. Informanterna 

fick ingen ersättning för sitt deltagande. Flera intervjuer fick tillfälligt avbrytas på grund av 

känslomässiga reaktioner hos informanterna. 
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5.5.1. Förstudie 

Genom utförandet av en förstudie gavs möjligheten att dels testa intervjuguiden, dels få en 

inblick i hur frågorna uppfattades samt om de var relevanta för studiens syfte. Då studien har 

ett känsligt ämne var förstudien en viktig del i processen då den försåg författarna med 

förberedelse, praktisk som mental. I förstudien deltog en bekant till en av författarna, då 

denne på kort varsel var tillgänglig och samtidigt uppfyllde kriterierna för att delta i studien. 

Förstudien bidrog till att några av frågorna i intervjuguiden omformulerades för att tydliggöra 

frågans innebörd. Fenomenologi förespråkar öppna frågor (Penner & McClement, 2008), 

något som i viss grad kom att bortses ifrån för att förtydliga intervjuguidens frågor och 

därmed bibehålla fokus på fenomenet som studien ämnar undersöka. 

5.6. Transkriberingsprocess 

I transkriberingsprocessen kan vissa verbala tics, så som öh, mm och stamningar utlämnas 

med anledning av att texten blir mer flytande och lättöverskådlig. Detta får dock inte gå till 

överdrift då det kan upplevas som tillrättalagt (Bryman, 2011). Utöver utelämnade detaljer så 

som betoningar och bekräftande ljud transkriberades intervjuerna i denna studie därför 

ordagrant. Det som utelämnades ansågs inte ha någon påverkan då transkriberingsmaterialet 

ska ligga till grund för en analys som är av fenomenologisk karaktär. I denna typ av analys 

läggs vikten på signifikanta uttalanden som ska omvandlas till kategorier och teman 

(Creswell, 2013). Studiens två författare transkriberade fem intervjuer vardera. För att det inte 

skulle finnas anledning till ifrågasättande av informanternas anonymitet, utelämnades 

samtliga namn samt geografiska platser under transkriberingen (Bryman, 2011).  

5.7. Validitet och reliabilitet 

För att säkra en studies kvalitet används validitet och reliabilitet (Creswell, 2013, s. 246). 

Dessa begrepp är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning, men är desto svårare att 

applicera på kvalitativ forskning. Validitet och reliabilitet förutsätter nämligen att sociala 

sammanhang har en absolut sanning (Bryman, 2011). Yvonna S. Lincoln och Egon G Guba 

(1985) menar att verkligheten inte är sådan utan att det i sociala sammanhang finns flera 

sanningar. Med anledning av detta säkrades studiens kvalitet genom att använda alternativa 

begrepp utformade av Lincoln och Guba (1985). Dessa benämns tillförlitlighet och äkthet 

(Bryman, 2011, s. 353). Tillförlitlighet innefattar fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (ibid., s. 354). Trovärdigheten i 

studien säkerställdes genom att den genomfördes inom ramen för de regler som finns, 

däribland att förhålla sig till forskningsetiska principer inom humanistisk-
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samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2015). På grund av tidsperspektivet att 

genomföra studien har den del som säkerställer trovärdigheten ytterligare, att låta samtliga 

informanter bekräfta det forskaren har uppfattat av intervjun, inte utförts. Genom utförliga 

beskrivningar av hur studiens arbete gått tillväga miljö-, intervju-, transkriberings- samt 

analysmässigt har möjlighet för överförbarheten i studien stärkts. Under de förutsättningar 

som låg till grund för genomförandet av studien har pålitligheten stärkts genom fullständiga 

beskrivningar av studiens process. Däremot har tidsperspektivet bidragit till en 

bortprioritering att låta kunniga inom området granska och kritisera materialet. För att ge 

möjlighet att styrka och konfirmera studien användes epoche (Creswell, 2013, s. 80). Under 

den process diskuterade studiens två författare förutfattade meningar och erfarenheter innan 

arbetet påbörjades. Detta bröts ner för att sedan ge möjlighet att angripa studien på ett 

objektivt sätt. Studiens författare har båda erfarenhet av att vara närstående till någon som har 

haft en cancerdiagnos. Då erfarenheten av att vara närstående har gett en uppfattning om att 

som närstående inte inkluderas i sjukdomsprocessen från omgivningen, har detta lyfts upp till 

ytan och därmed ökat medvetenheten om att det skulle kunna ha en stor påverkan på 

resultatet. Dessa erfarenheter har under arbetets gång diskuterats vid flertalet tillfällen för att 

säkerställa att det, i så stor utsträckning som möjligt, finns en objektivitet genom alla delar av 

arbetet (Heidegger, 1926/1992b). Att klargöra företeelser som kan ha en påverkan på resultat 

förser läsaren med en förståelse över eventuella påverkningsfaktorer. För att ge studien en 

rättvis bild och autencitet har äkthet belysts. Relevant för denna studie var kriteriet rättvis bild 

(Bryman, 2011, s. 357), vilket stärktes genom att dels genomföra en semistrukturerad intervju 

med öppna frågor som gav varje informant möjlighet att delge sin personliga upplevelse, samt 

dels att studien på ett sakligt och korrekt sätt presenterat det intervjumaterial som har delgetts. 

5.8. Analysmetod 

Colaizzis (1978) fenomenologiska analysmetod vid dataanalysen bidrog till att frambringa ett 

resultat som var relevant för studiens forskningsfrågor och senare även hjälpte till att besvara 

studiens syfte. Till en början läste studiens två författare igenom all transkribering från 

intervjuerna vid flertalet tillfällen för att en känsla för materialet skulle infinna sig. Detta 

gjordes var för sig där även kommentarer och markeringar gjordes som därefter diskuterades 

författarna emellan för att skapa en gemensam uppfattning. Därefter selekterades signifikanta 

uttalanden, meningar och fraser utifrån varje transkription som var direkt korrelerade med, 

och som identifierade, det upplevda fenomenet att leva nära någon som har en cancerdiagnos. 

I nästa steg togs mening ur vart och ett av dessa uttalanden och sammanfogades till teman. 
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Detta möjliggjorde utkristalliseringen av de teman som var gemensamma i transkriberingarna. 

Resultatet av detta integrerades till djupgående, detaljerade beskrivningar av upplevelsen av 

fenomenet som senare utformades till en tydlig karakterisering av detta (Creswell, 2013; 

Heidegger, 1926/1992b; Polit & Beck, 2014).  

6. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat sammanvävt med analys av intervjumaterialet. 

Ett stort antal signifikanta uttalanden, meningar och fraser har genererat tre huvudteman, där 

en djupare beskrivning ges i olika subteman. Med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter 

har följande teman utkristalliserats: Livet förändras, Vikten av att någon förstår samt Jag 

klarar mig själv. Den gemensamma upplevelsen av fenomenet, essensen, sammanfattas under 

den sista rubriken Att leva nära någon som har en cancerdiagnos.  

Huvudteman representerar det övergripande resultatet. Samtliga informanters subjektiva 

upplevelser av fenomenet har liknande beröringspunkter, dock ses skillnad i hur dessa 

benämns samt vilka värderingar som ligger inbäddade i dessa. Det går inte att se någon 

upplevelse som specifikt sticker ut. Citat kommer i denna del att användas där informanternas 

namn är fingerade efter könsneutrala namn utan inbördes ordning: Kim, Charlie, Sam, Robin, 

Love, Alex, Ellis, Jessie, Jamie och Billie. 

6.1. Livet förändras 

Informanterna i denna studie beskrev hur cancersjukdomen på ett eller annat sätt påverkade 

deras vardagliga liv. Det handlade om en förändrad livssyn, ändrade värderingar och nya 

prioriteringar, något som enligt systemteori kan förklaras genom att individerna försökte 

återställa den obalans som sjukdomen skapade (Lennéer Axelsson, 2010). Det kunde även 

innefatta att det inte längre gick att planera på grund av att sjukdomen styrde och var 

närvarande alla timmar på dygnet. Det här genererade nya och ombytta roller, som antingen 

var påtvingade eller något som valdes självmant, för att underlätta livssituationen. För att 

ytterligare underlätta livssituationen, hantera den stora förändring som hade påbörjats samt 

fokusera på de nya rollerna hamnade många, oftast omedvetet, i vad flera av informanterna 

benämnde som en bubbla: 

 
[...] man lever liksom i en bubbla så man tänker inte på det sättet just då. Utan 

man tar sig igenom bara och så är det man är liksom. Man tänker inte att man 
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själv behöver prata och bearbeta utan det är ju sådant som har kommit senare när 

man tänker igenom hur allting har varit. (Robin) 

 

Denna bubbla beskrevs inte bara av Robin utan även flertalet av informanterna, om än i en 

annan benämning än just ordet “bubbla”. Både förändrade roller samt att gå in i en bubbla var 

copingstrategier som informanterna använde för att hantera yttre och inre krav (Lazarus, 

1999). Livet utanför sjukdomen lades åt sidan, tankar och hur de valde att prioritera livet kom 

att styras av cancersjukdomen. Sjukdomen var ständigt närvarande i både tanke och handling, 

även om det inte alltid var medvetet. Jessie sa att allting rullade på och att inte så mycket 

tanke lades på det som var runt omkring. Fokus låg på vad som behövde göras, främst 

gällande sjukdomsrelaterade komponenter så som cellgiftsbehandlingar, mediciner samt hur 

den som hade cancerdiagnosen mådde. Det som var gemensamt för majoriteten av 

informanterna var att i den här bubblan handlade allt om sjukdomen och den cancersjuke. Allt 

som inte innefattade detta hamnade utanför, prioriterades i andrahand och fick vänta. Det här 

var en form av problemfokuserad coping, där all fokus låg på att lösa det mest akuta 

problemet – att underlätta den fysiska och psykiska bördan för den som var sjuk (ibid.). 

Utifrån detta har två subteman utrönts, Nya roller och Begränsad tid och energi, som visar 

hur närstående påverkas av cancersjukdomen. 

6.1.1. Nya roller 

Samtliga informanter berörde hur familjekonstellationer ändrades när en cancerdiagnos kom 

in i familjen. Att förändring som orsakas av cancerdiagnosen inte enbart påverkade den 

cancersjuke, utan även de som stod runt omkring, var något som syntes tydligt i det insamlade 

intervjumaterialet, och dessutom även bekräftas av systemteorin (Lenéer Axelsson, 2010). 

Alex, Love, Ellis, Robin och Sam beskrev på ett tydligt sätt hur de kompenserade upp för det 

som den cancersjuke inte längre hade möjlighet att göra genom att ta på sig dessa sysslor, till 

exempel att köra den sjuke till sjukhuset vilket denne normalt sett hade klarat av själv. Det 

blev de närståendes uppgift att balansera upp den obalans i systemet som cancersjukdomen 

hade skapat. Fanns det delar i systemet som saknade möjlighet eller vilja att vara delaktiga 

begränsades möjligheten att gemensamt ta ansvar för att balansera upp systemet. Att bo långt 

ifrån varandra kunde vara en komponent som bidrog till att en del i systemet fick ta ett större 

ansvar. Love som bodde nära sin förälder nämnde syskonet som bodde längre bort och därför 

inte hade samma möjligheter att hjälpa till. Avståndet behövde inte bara vara fysiskt utan 

kunde även bero på en distanserad relation. Sam beskrev att den ansträngda relationen mellan 
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sin förälder och det yngsta syskonet bidrog till att Sam engagerade sig mer i föräldern och 

dennes cancersjukdom än sitt syskon. Copingteorin förklarar att omgivningen påverkar hur 

Love och Sam valde copingstrategier för att hantera obalansen som förändringen orsakade 

(Brattberg, 2008). Oavsett vem eller vad som orsakar denna obalans krävs det alltid att någon 

eller några i systemet anstränger sig mer för att återskapa balansen. I vissa fall kan det leda till 

att någon blir, som Ellis uttryckte det, spindeln i nätet. 

Att ta sig an en ny roll behöver dock inte enbart bero på en obalans skapad av avsaknad av 

något, utan kan också enligt systemteorin handla om kontroll (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2010). Att vilja hjälpa till och ta kontroll över situationen kunde även det vara en anledning 

till nya rollkonstellationer, då det skapade en trygghet hos de närstående. Detta kräver dock 

kommunikation med omgivningen för att få kunskap om vad som händer i systemet. För 

många av informanterna i studien innebar detta att de, trots att sjukvården i huvudsak vårdar 

patienten, intog en roll som vårdare. Jessie beskriver det på följande sätt: 

 

[...] Så jag skojade ibland och sa att efter det här så kan jag börja som 

undersköterska. För att det var liksom man kände nästan att man jobbade som det 

ibland. Och stundtals blir det ju nästan att man är mer vårdare än partner. [...] 

Men hur det än är så vill man ju klara sig och man vill ju sköta sig själv och det 

ville ju [namn på den cancersjuke] också. Och det är klart så ville man ju hjälpa 

[denne] så mycket som möjligt. (Jessie) 

 

Jessie utvecklade vidare att det aldrig sågs som ett tvång från sjukvården att de närstående 

skulle hjälpa till, utan att det snarare var något som det fanns en vilja till och genom 

kommunikation med sjukvården möjliggjordes detta. Detta var även något som Alex, Love, 

Jamie och Sam pratade om, sin vilja att hjälpa till och att det var något som kändes bra, att 

vara delaktig. Då det spenderades mycket tid på sjukhuset nämnde Alex det positiva i att vara 

delaktig i vården – istället för att sitta dag ut och dag in på sjukhuset utan att göra någonting. 

Detta möjliggjordes genom att sjukvården visade hur delar av vården fungerade, och överlät 

en liten del av det praktiska till de närstående. På så sätt stöttades de närstående av sjukvården 

att använda sig av problemfokuserad coping och underlätta för cancersjuke (Brattberg, 2008; 

Lazarus, 1999). 

6.1.2. Begränsad energi och tid 

Dygnet har endast 24 timmar. Innan cancerdiagnosen fyllde informanterna i studien tiden med 

att arbeta, träffa vänner, resa, gå på konserter och annat som de själva valde – både för att de 
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ville göra det samt mådde bra av det. När någon nära däremot fick en cancerdiagnos visade 

det sig att dygnets timmar omprioriterades, ett arbete från de närstående som enligt 

systemteorin krävs för att åter balansera systemet (Lennéer Axelsson, 2010). Detta är en 

problemfokuserad copingstrategi där närstående, för att hantera känslorna kring sjukdomen, 

gjorde allt för att underlätta den fysiska och psykiska påfrestningen för den som var sjuk 

(Lazarus, 1999). Utöver det som måste göras, som att till exempel arbeta, fanns varken energi 

eller tid att för de närstående att fokusera på sig själva och göra det som en gång gjordes. Kim 

berättade att det viktigaste var att veta hur den cancersjuke mådde och att utöver arbetet fick 

det mesta stå tillbaka. 

Att prioritera annorlunda när någon nära är sjuk i cancer var en gemensam upplevelse hos 

samtliga informanter. Love nämnde till exempel att arbetet fick gå i andra hand. Trots att det 

många gånger var svårt att vara borta från arbetet, på grund av ansvaret gentemot 

arbetskamraterna och för att undvika en obalans i arbetssystemet (von Bertalanffy, 1968), var 

prioriteringen att ta hand om allt runt omkring sjukdomen betydligt större. Det här resulterade 

i att det genomgående hos informanterna fanns funderingar kring hur stor tid av ens liv arbetet 

bör ta. Alex, som pendlade till och från jobbet, sa såhär: 

 
[...] det är klart att man ändrar prioritering om vissa eller vad som är viktigt för 

en. Så är det ju. [...] men alltså det just det här med jobbet till exempel. Jag jobbar 

i [stad] och jag älskar mitt jobb och ja jättegoa kollegor och men det är just den 

här pendlingen. Är det värt det börjar man ju och fundera lite. Och ha så långa 

dagar och vi jobbar skift ibland så måste jag sova över och lite sådär. Så att det är 

klart att man har funderat över det. (Alex) 

 

Det här var ett sätt att reflektera över vad som är viktigt för en och något som fler än Alex 

nämnde. Sjukdomen är en del av livet nu och de närstående måste anpassa sig utefter det för 

att balansera sina system (von Bertalanffy, 1968). Detta innebar oftast att de närstående 

gjorde avkall på sina egna behov till förmån för den cancersjuke och närståendesystemet. 

Oavsett om valet att ändra sitt liv var medvetet eller om det skedde utan någon reflektion var 

det nästintill oundvikligt att cancersjukdomen påverkade och ändrade hur de närstående valde 

att leva sitt liv, trots att det fanns en förhoppning om normalitet. Det fanns tydliga mönster i 

intervjumaterialet som visade att cancersjukdomen successivt bidrog till en förändring i hur 

livet ter sig. Trots försök till att greppa de halmstrån som representerade livet innan 

cancerdiagnosen så kom sjukdomen att påverka livet på ett mer eller mindre påtagligt vis. 
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Flera av informanterna beskrev att de inte kände någon glädje i när aktiviteter eller resor 

genomfördes, detta på grund av en ständigt överhängande oro över sjukdomen. Informanterna 

gjorde då ett val att lägga denna del av sitt liv åt sidan. Det kunde även ses att i förlängningen 

av detta skedde olika grader av isolering från omvärlden, vilket kan illustreras av Jessies 

uttalande om svårigheten att träffa vänner då möjligheten att göra det alltid var i förhållande 

till hur den cancersjuke mådde, något som resulterade i ett val om att dra sig undan sin 

omgivning. Det här kan förklaras med hjälp av copingteori, där individen så länge 

möjligheten att förändra situationen finns – att fokusera på att underlätta för den cancersjuke – 

väljer problemfokuserad coping istället för emotionell coping – att träffa vänner och tillfälligt 

fokusera på någonting annat än cancersjukdomen (Lazarus, 1999). Att det var sjukdomen som 

bestämde utgången av dagen och att utgången alltid kunde komma att ändras ju längre dagen 

gick, helt beroende på hur den cancersjuke mådde, gjorde att många av informanterna 

upplevde att livet inte gick att planera. Charlie berättade att detta bidrog till att hela det 

sociala livet tvingades skjutas upp. Detta bekräftades även av fler av studiens informanter, där 

Jessie beskrev det på följande sätt: 

 
[...] man kan ju inte planera utan man får se hur ser den här dagen ut, funkar det 

att vi åker och handlar och vill du följa med eller vill du vi ska åka dit och fika 

eller man får se lite hur dagen ser ut. Och det, det blev ju någonting som man lärde 

sig leva efter. Och man kanske hade tänkt att man skulle åka dit men nej då fick 

[denne] feber och så fick vi åka in och… och så var man på [namn på sjukhus] 

hela helgen när hade tänkt att vara på kalas eller så det, man fick ju alltid ha det i 

beräkningen. (Jessie) 

 

Billie, Love och Charlie uttryckte alla att de inte reflekterade över trötthet under 

sjukdomsperioden, trots den stora förändring, omprioritering och tankeverksamhet som var 

igång. Detta tyder på bra copingstrategier hos samtliga, där den svåra livshändelsen, att leva 

med någon som har en cancerdiagnos, inte påverkade deras förmåga att hantera den. 

6.2. Vikten av att någon förstår 

Att få förståelse från omgivningen är en viktig faktor för hur närstående hanterar 

cancersjukdomen och allt som den medför – en förståelse för att de närstående påverkas av 

sjukdomen, trots att de inte verbalt uttrycker det. Inom samtliga tidigare nämnda definitioner 

av psykosocialt stöd är detta den grundläggande faktorn för att de närstående ska kunna 

erbjudas stöd. Detta kan te sig på olika sätt, där den ena delen kan vara att omgivningen 
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förstår att de närstående befinner sig i en svår livshändelse. Det kan också handla om en 

förståelse från individer som genomgått liknande händelser eller en förståelse för att de 

närstående inte orkar allt som de en gång gjorde. Att när närstående frågar mycket och vill ha 

kontroll över något krävs det att omgivningen förstår att det är viktigt för dem, och att då 

svara på så många frågor som möjligt för att minska närståendes stress. Finns denna 

förståelse, kan det bidra till ett stort stöd för de närstående i att leva nära någon som har en 

cancerdiagnos. 

6.2.1. Inte bara jag som förstorar upp allting 

Flertalet av informanterna i studien beskrev att de upplevt en känsla av att stå ensam i 

cancersjukdomen. För att förebygga denna känsla av ensamhet och skapa en form av trygghet 

och lugn hos den närstående visade intervjumaterialet i denna studie att detta till viss del 

kunde förebyggas av ett emotionellt stöd (Lennéer Axelsson, 2010). Stödet kunde komma 

från sjukvården och innefattade då en känsla hos de närstående att sjukvården hade tid för 

dem.  Detta beskrevs av flera av informanterna då de hade en upplevelse av att sjukvården 

uttryckt att de närstående när som kunde ta kontakt med dem. Alex påtalade att det inte 

krävdes mycket från sjukvården för att bekräfta de närstående – en klapp på axeln kunde vara 

fullt tillräckligt. Jamie uttryckte att genom att vårdpersonalen satte sig ner och pratade över en 

kopp kaffe så lättade allt för stunden. Att någon bekräftade Jamie skapade en trygghet. Alex 

nämnde att även om det inte fanns något stort behov av att prata med en kurator så fanns det 

ändå en kuratorskontakt kopplad till sjukhuset som stämde av läget med Alex. Kuratorn fanns 

alltid där och var bara ett samtal bort, vilket Alex uttryckte bidrog till en känsla av att inte stå 

ensam och därmed skapades en trygghet. Majoriteten av studiens informanter upplevde ett 

stöd i kontakten med sjukvården och att de som närstående kände sig sedda: 

 

[...]. Man kunde prata med dem när som helst. Ja det kändes som om de hade tid. 

De hade tid för oss. [...]. (Love) 

 

Det Love beskrev visar att sjukvården inte enbart såg patienten i sjukdomen utan även de 

närstående. Vid de tillfällen då sjukvården inte i samma utsträckning hade tid för de 

närstående fanns en förståelse hos informanterna att resurserna inte var tillräckliga, utan lades 

på de som var inlagda på sjukhuset. Det visar på en positiv omtolkning inom coping (Lazarus, 

1999), där närstående väljer att se att resurserna används till dem som är i akut behov av det, 

istället för att se att de själva inte får någon hjälp. Sjukvården är inte de enda som kan 
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förebygga en känsla av ensamhet hos de närstående. Familj och vänner kan ses ha en stor roll 

i detta. Kim upplevde att det enda stöd som fanns var just stödet från nära och kära, vilket var 

till stor hjälp: 

 
[...]. Familj och så vänner som ringde [...] Det var väldigt skönt att känna att folk 

brydde sig, att det inte bara var jag som förstorade upp allting. Att det bara var 

jag som brydde mig. (Kim) 

 

Bekräftelse av att inte vara ensam i att känna det så som Kim beskrev är en viktig del i det 

emotionella stödet och något som sågs genomgående hos samtliga informanter, oavsett vilket 

bemötande de fick från omgivningen. Emotionellt stöd gav även närstående möjlighet att få 

ventilera sina tankar och känslor och bidrog i sin tur till någon form av lugnande effekt i de 

tankar som cancersjukdomen kan framkalla (Lennéer Axelsson, 2010), något som Robin 

beskrev på följande sätt:     

 
[...] det är skönt att prata av sig lite, för det är ju så mycket tankar som rinner 

genom huvudet. Ah kunde jag gjort någonting annorlunda, kunde man liksom, jag 

kunde ju ha prioriterat annorlunda. Det är mycket som man går omkring och 

ångrar liksom och då är det skönt att bara få ut det och att någon säger: 

[informantens namn], sluta tänk så mycket, utan bara, du kunde inte gjort något 

annat. Och säger man det tillräckligt många gånger så fattar man ju det tillslut att 

det är. Men då behöver man ju folk som säger det tillräckligt många gånger och 

det har jag faktiskt haft så det känns skönt. (Robin) 

 

Att någon lyssnar och bekräftar de närstående är betydande i den emotionella delen i 

psykosocialt stöd genom att det bidrar till en bättre självkänsla (Lennéer Axelsson, 2010). 

Samtliga informanter nämnde att det var just att få prata med familj och vänner som var det 

största stödet för dem. Det som hjälpte dem hantera och skapa ett lugn i situationen som 

cancersjukdomen skapat. Detta är ett exempel på när omgivningen med sina resurser, att 

lyssna och bekräfta, bidrar till att förbättra närståendes copingförmåga (Brattberg, 2008). 

6.2.2. Någonting att förhålla sig till 

Gemensamt för samtliga informanter var vikten av information från sjukvården. Att få 

information om sjukdomen som drabbat familjen och att få veta vad som kommer att hända 
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härnäst med behandlingar och annan vård kan ses som ett viktigt kognitivt stöd (Lennéer 

Axelsson, 2010). Det bidrog till en kontroll över situationen: 

 
[…] det är många frågetecken som stryks, att man får lite mer kontroll över 

situationen att det är det som man kan känna. […]. Det här att inte ha kontroll 

över situationen är en jobbig del. (Billie) 

 

Stödet i att få information kan förklaras av systemteorin (Benzein et al., 2010), där det skapas 

en trygghet av att få kunskap om vad som händer i de olika delarna i systemet. Att då inte få 

tillräckligt med information kan göra att den tryggheten inte infinner sig och istället skapas en 

oro. Kim upplevde att oron som många gånger var väldigt stark hade kunnat minska om 

informationen inte hade varit så bristfällig. Det visar att rätt mängd information är av stor vikt 

för att de närstående ska uppleva ett stöd. Det fanns dock blandade tankar hos informanterna 

om hur den här informationen bör ges för att på bästa sätt vara ett stöd. Charlie nämnde vikten 

av att fråga själv, och att inte få veta mer än vad som önskades. Möjligheten att välja 

information, att fråga vid behov, var därför av stor vikt. Billie däremot beskrev hur det kändes 

som ett tjat, att ständigt behöva fråga för att få reda på någonting, och att det hade varit mer 

fördelaktigt om sjukvården gick igenom hur allt låg till utan att den närstående behövde 

anstränga sig att fråga. Oavsett vilket som föredrogs går det inte att undgå att kognitivt stöd 

var någonting som värderades högt av samtliga informanter. Ett behov av att söka information 

för att försöka förbättra situationen och ha något att förhålla sig till är en del i 

problemfokuserad copingstrategi som informanterna använde sig av (Lazarus, 1999): 

 
[...] Man är ju informationstörstig, det kan jag ju känna. Man vill ju ha svar och 

på något vis få ordning på det kaoset som ändå blir. Så man vill ju ha någonting 

att förhålla sig till och att det är ju klart man får ju frågor i sin tur som och man 

vill ju kunna svara på dem. Så det blir ju mycket så här att man vill ha information. 

Så blir det nog. Så det tycker jag att vi har fått väldigt bra. [...]. (Ellis) 

 

Att ha något att förhålla sig till minskade cancersjukdomens bidragande oro. Jessie berättade 

att oron minskade när sjukvården uttryckte sig positiva i att det skulle gå bra för den 

cancersjuke och att cancern skulle gå att bota. Att lita på sjukvården och dess expertis skapade 

en trygghet som var viktig för att få kontroll över kaoset. Det här går också att knyta an till en 

annan del i problemfokuserad coping, där det finns ett behov av att se någon som ansvarig 
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över den cancersjukes tillstånd och därmed ta till sig information från dem, i detta fall 

sjukvården (Lazarus, 1999). När Alex under en kritisk period med sjukdomen bröt ihop på 

sjukhuset kom en läkare in och förklarade att det verkligen fanns en chans att vända detta, 

bara den cancersjuke fick vila upp sig. Alex förklarade vikten av att hålla fast vid de orden 

och lita på att läkaren inte säger något som den inte tror på själv. Även när informationen inte 

var lika positiv som när läkaren sa att allt kommer att gå bra, utan när läkaren istället 

informerade om den cancersjukes försämrade tillstånd, sågs det som ett stöd. Både Ellis och 

Alex uppskattade informationen även då och Alex förklarade ytterligare genom att säga att 

det var bra att sjukvården åtminstone var ärliga. Majoriteten av informanterna har enligt de 

själva varit tillfreds med den information som de har fått. 

6.2.3. Har man inte haft någon erfarenhet av det…  

Ensamheten i att vara närstående till någon cancersjuk kan vara stor. Dels finns behovet av att 

känna att det finns fler som har det såhär, dels finns behovet att få dela med sig om de jobbiga 

känslor som ibland kan vara svårt för utomstående att förstå – ett behov av en social 

tillhörighet och ett nätverksstöd (Lennéer Axelsson, 2010). Alex förklarade det på följande 

sätt: 

 
[...]. Det är ju krasst så kan man säga att har man inte haft någon erfarenhet av 

det så vet man ju ingenting. Och just hur psykiskt påfrestande det är att faktiskt ha 

den här diagnosen hängande över sig. (Alex) 

 

Det fanns fler informanter som uttryckte sig liknande Alex, där de menade att det kunde 

kännas väldigt ensamt att leva med cancersjukdomen. Charlie nämnde att det var svårt att 

beskriva för någon annan människa som inte har varit med om detta och att det var jobbigt att 

ens försöka förklara. Att, som Love uttryckte det att dela det som ingen annan riktigt kan 

förstå, gjorde nätverksstöd (Lennéer Axelsson, 2010) betydande för många av informanterna. 

Det handlade dels om att få kunskap, där systemteorin förklarar att den kontroll som 

uppkommer av att få kunskap om systemets delar bidrar till att kunna balansera upp systemet 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2010). Att få dela erfarenheter med andra människor i 

liknande situation, samt att få råd och tips om hur andra hanterar praktiska eller 

känslomässiga bitar, var en annan del som förklarar det positiva med nätverksstöd (Lennéer 

Axelsson, 2010). Både Alex och Jessie uttryckte sig positivt över att träffa människor i 
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liknande situation som de själva. Jessie beskrev hur det ofta kändes ensamt, men att kontakten 

med det sociala nätverket Cancerkompisar blev ett stort stöd: 

 
[...] det var ofta som man kände sig ganska ensam. Utlämnad. Och att man inte, 

man tror ju nästan också att det är bara vi som har det såhär. De fanns bara vi på 

jorden som hade det så. Men sen kom jag ju i kontakt med cancerkompisar som 

finns på nätet. Det fick jag reda på av en händelse såg jag i en veckotidning. Och 

det, det var ju bra för då fick man ju se att, att det fanns så många med, att det 

fanns så många som var i samma situation. Där, det har vart verkligen ett stöd. 

[...] man vet ju precis vad den andre går igenom eller har gått igenom eller. Och 

det är ju som hon sa som startade den här sidan, sa att man har ju många 

förbjudna tankar med som man inte kan säga till dem som är runt omkring. Och 

jag tror inte att dem som är runt omkring alltid kan förstå hur det är. [...] Att få se 

och höra andra som är med i samma situation det tycker jag har vart bra. (Jessie) 

 

Jessie utvecklade att stödet blev positivt på grund av känslan att inte vara ensam samt att få 

råd i hur specifika situationer gällande sjukdomen kunde hanteras utifrån någon som har varit 

med om liknande situationer. Det kan vara ett sätt att enligt systemteorin få hjälp att återställa 

balansen (Lazarus, 1999). Att ta hjälp av individer som har varit med om något liknande och 

har balanserat, eller håller på att balansera, sitt eget system och genom det byta erfarenheter. 

Ett par av informanterna, Love och Alex, uppskattade att de, när de spenderade tid på 

sjukhuset, träffade andra närstående. Definitionen av social tillhörighet och nätverksstöd kan 

förklara deras uppskattning genom att de i mötet med andra närstående skapade en förståelse 

för sina egna reaktioner och känslor, och att de tillsammans kunde skapa något vanligt i det 

ovanliga (Lennéer Axelsson, 2010). 

En av dem som inte upplevde något nätverksstöd var Ellis, som uttryckte att det nog hade 

varit skönt att ha någon att dela erfarenheter med, att känna att det fanns människor i samma 

situation. Kim tog däremot upp svårigheter med nätverksstöd och nämner att det var svårt att 

prata med människor i liknande situation under tiden som cancersjukdomen var närvarande. 

Detta kan förklaras med hjälp av systemteorin, att den verklighet vi uppfattar är i förhållande 

till något annat. Trots att det finns likheter i sjukdomssituationen människor emellan så är 

alltid upplevelsen subjektiv och i förhållande till den specifika situationen, vilken kan skilja 

sig människor emellan då det till exempel kan finnas olika familjeförhållanden (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2010). På grund av det kan det vara svårt att dela erfarenheter om 

verkligheten ser olika ut och det inte går att applicera den ena situationen på den andra. Kim 
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upplevde situationen på sitt sätt och påverkades inte positivt av att prata med människor som 

hade en annan upplevelse. Däremot upplevdes det positivt att dela erfarenheter med andra 

efter att sjukdomsperioden var slut, att då kunna utgå från hur verkligheten faktiskt såg ut. 

För Alex och Love var det inte endast viktigt att träffa andra i liknande situation, utan 

även ha tillfällen då allt var som vanligt. Alex har på grund av cancersjukdomen ingen 

möjlighet att arbeta, vilket skapade en känsla av att något saknas, att få vara Alex i sin 

vardagliga roll. Love, som arbetade under hela sjukdomsperioden, berättade att det var ett sätt 

att få glömma sjukdomen för en stund och hämta kraft. Att allt för en stund blev som vanligt, 

att det fanns annat att fokusera på och att detta påverkar individen positivt är något som den 

sociala tillhörigheten bidrar med (Lennéer Axelsson, 2010). Det aktiverar några funktioner 

inom copingstrategier, där individen mer eller mindre tvingas att reglera sina känslor och 

skapa social interaktion som inte har med sjukdomen att göra. Detta är en del i emotionell 

coping för att minska de övermäktiga känslorna som cancersjukdomen kan medföra (Lazarus, 

1999). 

6.2.4. Man ska orka själv också 

Det kan vara svårt som närstående att ta beslut som gynnar en själv och det kan då vara av 

stor vikt att någon annan finns till hands för att dels ta tag i saker och dels tala om vad den 

närstående kan vara i behov av. Detta är ett praktiskt stöd (Lennéer Axelsson, 2010) som de 

flesta av informanterna inte hade reflekterat över under sjukdomstiden. Så länge sjukdomen 

var närvarande beskrev Jessie svårigheten i att se till sina egna behov och nämnde att det hade 

underlättat om någon från omgivningen påvisat vikten av att tillfredsställa de egna behoven:    

 
[...]. Ser jag tillbaka till det nu så, så skulle jag nog jobbat halvtid bara. Men det 

är ju också någonting som man inte tänker på själv utan, ja men det går idag, jag 

är trött men det, jag lägger mig tidigt och så är man kanske inne i den här 

karusellen. Så där behöver man ju nästan ha någon som säger att nej du behöver 

jobba halvtid bara. [...] Jobba halvtid hade varit bra. För att man ska orka själv 

också. (Jessie) 

 

Arbetet är en sådan del i det praktiska stödet som ofta var icke-befintligt hos informanterna, 

där det var svårt för informanterna att ta ett aktivt val i att minska sin arbetstid. Systemteorins 

cybernetik kan ge en förklaring på detta (Benzein, Hagberg & Saveman, 2010): Om 

informanterna såg sjukdomen som det primära fokuset, och arbetet som ett måste som också 

genom social tillhörighet påverkade dem positivt, kunde det vara svårt att se vilken av delarna 
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som påverkade till exempel en trötthet. Det här gjorde det problematiskt för informanterna att 

ta en aktiv handling i att åtgärda problemet, och vikten av att då ha någon utifrån som hjälpte 

en med att utkristallisera vad som skulle kunna underlätta situationen för den närstående blev 

därmed större. Love, Sam och Billie nämnde samtliga att arbetet bidrog till en känsla av 

trötthet och att vara sliten, en känsla som hade kunnat undvikas om de inte hade behövt arbeta 

i åtminstone lika stor mängd – men det orsakssambandet var ingenting som gick att se under 

sjukdomstiden. Love poängterade dock att trots det positiva i att någon annan tar en aktiv 

handling i att hjälpa till, innebär det givetvis inte att vederbörande handlar utefter detta och tar 

emot hjälpen: 

 

Att de skulle säga att nu har vi bokat in en kuratorskontakt till dig. Att man bokar 

in. Att man säger att detta hör till rutinen. Sen kan jag ju välja att tacka nej då men 

att man själv inte måste be om den. Och nu bad ju jag aldrig om det och jag vet 

inte om jag hade behövt den men det kanske är vissa saker som man ska säga att 

nu har vi gjort det här åt dig så att inte jag behöver ta en aktiv handling. [...] Det 

är ju trots allt så att man får vara mycket aktiv själv. Jag vet inte riktigt. Ibland kan 

det ju bli lite som ett påhopp också men kanske. Kanske då en kurator och att man 

får information om det som anhörig [...]. (Love)   

 

Att inte ta emot den hjälp som erbjuds är en både problemfokuserad och emotionell 

copingstrategi (Lazarus, 1999) där den närstående dels är fokuserad på att på egen hand lösa 

problemet och underlätta den cancersjukes fysiska och psykiska påfrestning, och dels inte ser 

att det finns ett faktiskt problem, att genom det reglera sina känslor kring hur sjukdomen 

faktiskt påverkar sin egen fysiska och psykiska påfrestning. Att sjukvården bokade in tider 

och hänvisade till rätt instans var ett exempel på när ett praktiskt stöd påverkade de 

närstående positivt (Lennéer Axelsson, 2010). Jessie beskrev att det var skönt att det fanns ett 

telefonnummer till sjukvården, att det vid behov bara var att ringa dit och att sjukvården 

därifrån tog hand om problemet som presenterades utan några omvägar. Detta bidrog till att 

informanterna kunde fokusera mer på den cancersjuke. 

Familje- och vänskapsrelationer var de som, enligt informanterna, bidrog mest till att det 

praktiska stödet fungerade. I Alex fall handlade det om att få avlastning på sjukhuset, att få en 

möjlighet att komma därifrån. Fler av informanterna nämnde att när det fanns ett behov av att 

göra någonting på egen hand hjälpte nära och kära till både som avlastning för vård av den 

cancersjuke samt andra praktiska sysslor i hemmet, så som att handla mat. Jessie nämnde 
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även den förbjudna tanken att det kändes som semester när den cancersjuke blev inlagd på 

sjukhuset. Sjukvården bidrog då till att den närstående inte behövde tänka på att hämta 

mediciner eller laga mat till den cancersjuke utan istället, medan den cancersjuke togs väl 

omhand på sjukhuset, kunde passa på att till exempel gå på bio. Genom dessa olika typer av 

praktiskt stöd behövde inte den närstående ensam balansera systemet, utan en tillfällig 

förändring där någon utifrån tar på sig någon del lättar på den närståendes belastning (Lennéer 

Axelsson, 2010). 

6.3. Jag klarar mig själv 

Samtliga informanter som deltog i studien beskrev sig själva som starka individer. Varifrån 

kommer den styrkan? Enligt copingteorin kommer den dels från uppväxten och dels från 

omgivningen, som båda delar bidrar med resurser för att hantera svåra livshändelser som till 

exempel en cancersjukdom (Brattberg, 2008; Lazarus, 1999). Trots att informanternas 

upplevelser av allt som kommit att röra cancersjukdomen var subjektiv, hade de en tydlig 

gemensam faktor som de upplevde påverkade hur de hanterade att leva nära någon med en 

cancersjukdom. Den faktorn var personlighet. Informanterna ansåg sig själva vara starka 

individer som kunde ta sig igenom svårigheter på egen hand. I de fall där informanterna hade 

blivit erbjudna hjälp att hantera cancersjukdomen hade flertalet tackat nej med motiveringen 

att deras personlighet var, som Sam och Jamie uttryckte det, den “tuffa typen” och “den starka 

sorten” som klarade sig själv. Likaså fanns den motiveringen när de inte hade blivit erbjudna 

hjälp: 

 
[...]Hade man inte sett så stark ut så hade man kanske fått ett annat bemötande 

också det är ju jättesvårt att säga liksom, det är ju lite hur man bjuder in till själv 

med tror jag.[...]. (Ellis) 

 

Ellis reflektion ovan kan kopplas samman med coping. Genom att tolka situationen till sig 

själv som stark, att fokusera på att det faktiskt är någon annan som är sjuk, minskar de 

närståendes inre stress som den svåra livshändelsen, att leva nära någon med en 

cancerdiagnos, ger (Lazarus, 1999).  Förmedlar dessutom den närstående detta till sin 

omgivning, styr och påverkar det hur synen på den närstående från omgivningen kommer att 

te sig och därmed minskar även den yttre stressen. Kombinationen av dessa copingstrategier 

hjälper närstående att hantera situationen (Brattberg, 2008). Charlie beskrev närmre vikten av 

en öppen och rak kommunikation med omgivningen, och att förklara hur man vill ha det. 
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Detta nämndes även av flera informanter, där bland annat Billie som själv var en öppen 

person ansåg att det har gett en trygghet i att omgivningen visste att Billie själv uttryckte när 

det fanns ett behov av någon form av hjälp. 

Redan när cancerdiagnosen ställs läggs grunden för hur cancersjukdomen kommer att 

hanteras längs vägen. Det här handlar om perception, att göra en första bedömning av hotet, 

där uppväxt, erfarenheter och värderingar, som ligger till grund för personligheten, är av stor 

betydelse för hur individen väljer att hantera förändringarna (Brattberg, 2008). 

Personligheten, nämnde Sam, var en bidragande orsak till hanteringen av cancersjukdomen: 

 
[...]. Och sedan tror jag det beror på vad man har för syn på livet överhuvudtaget 

för jag själv liksom, jag tillhör ju den kategorin, jag har ingen specifik tro eller 

någonting så men jag tror att människan lever på den här jorden så länge han hon 

är ämnad att göra det. Det enda vi riktigt vet säkert är att vi ska dö. När och hur 

och var och varför kan vi aldrig få veta, men och då får man göra den resan så bra 

som möjligt så att säga. [...]. (Sam) 

 

Att informanterna uttryckte att de har klarat sig själva och inte velat be om hjälp är en tydlig 

copingstrategi som har påverkat dem positivt, att tolka hotet som något som inte är riktat mot 

sig själv utan mot den cancersjuke. Dock visar analysen att de närstående, utan att vara 

medvetna om det, har fått hjälp att hantera cancersjukdomen. 

6.4. Att leva nära någon som har en cancerdiagnos 

Genom analys av intervjumaterialet framkom essensen av fenomenet att leva nära någon som 

har en cancerdiagnos. Ett mönster som tydligt visade sig var att cancersjukdomen styrde livet 

på så sätt att närstående till cancersjuka dels upplevde att nya roller uppkom och att redan 

befintliga roller förändrades, samt dels att den tid och energi som närstående hade 

omprioriterades till att endast innefatta cancersjukdomen. Något som förenade informanterna 

var ett behov av förståelse från omgivningen, en bekräftelse på att de befann sig i en svår 

situation. Detta skapade en trygghet. Trygghet upplevdes även genom ett kognitivt stöd och 

var ett behov som delades av informanterna samt var återkommande genom hela 

sjukdomstiden.  Att som närstående få förståelse från omgivningen samt att få behovet av stöd 

tillfredsställt bidrog till en kontroll över situationen. Denna kontroll kunde även skapas av en 

form av egenmakt, att som närstående intala sig att jag klarar mig själv. Essensen av det 

upplevda fenomenet var att livet förändrades när någon i ens närhet drabbades av en 

cancerdiagnos, och att den förändringen var i förhållande till informanternas omgivning och 
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andra faktorer som fanns tillgängliga, till exempel perception (Lazarus, 1999). Den första 

reaktionen på cancersjukdomen avgjorde hur upplevelsen av att leva nära någon som har en 

cancerdiagnos tedde sig. 

7. Diskussion och slutsats 
Denna studie bidrar till en djupare förståelse för närståendes gemensamma upplevelse av att 

leva nära någon som har en cancerdiagnos. En cancersjukdom påverkar inte enbart den 

individ som diagnostiseras med sjukdomen utan även de som har en nära relation med den 

cancersjuke. Att stå bakom en cancersjuk individ kan många gånger kännas väldigt ensamt. 

Det tydligaste resultatet av detta i denna studie är att sjukdomen styr livet och att det är 

vanligt förekommande att de närstående går in i en bubbla. Inuti bubblan finns allt som rör 

sjukdomen, där alla val och beslut beträffande det egna livet kommer att tas utifrån vad 

sjukdomen tillåter och vad som gynnar den cancersjuke.  Cancersjukdomen har kommit att 

förändra hela deras liv. Denna livsförändring kan även ses i Stenbergs et al. (2012) 

forskningsstudie, där de närståendes vardagliga liv tyngdes ner av en osäkerhet och 

oförutsägbarhet, vilket i sin tur skapade en rädsla för framtiden. Just rädslan för framtiden var 

inget som visades i denna studie, och skulle kunna förklaras av att informanterna som deltog 

har upplevt ett bra stöd under cancersjukdomen, från framförallt nära och kära. Studiens 

informanter beskriver att livsförändringen även bidrar till att inte kunna planera det vardagliga 

livet. Att ständigt utgå från en sjukdom som är så pass oförutsägbar gör det problematiskt att 

planera inte bara ofrånkomliga krav, så som att handla mat, utan även andra aktiviteter, till 

exempel att resa eller träffa vänner. Resultatet från Stenbergs et al. (2012) forskningsstudie 

visar att den svåraste utmaningen med cancersjukdomen var att anpassa livet efter denna 

oförutsägbarhet samt att nya ansvarsområden uppdagades. Denna studie visar att detta är en 

bidragande orsak till att nya roller modelleras utifrån sjukdomen. En för många av 

informanterna ny roll blev den vårdande rollen – en roll som inte var påtvingad av sjukvården 

utan något som informanterna själva åtog sig och som i sin tur bidrog till en känsla av 

delaktighet i sjukdomen. Att som närstående inta en ny roll var även det vanligt 

förekommande i forskningen av Stenberg et al. (2012). Informanterna i denna studie uttryckte 

dock inte att förändringarna skulle ha någon negativ påverkan på dem. Dock visar analysen 

att bristen av att inte hinna med resten av livspusslet är en bidragande orsak till både fysisk 

och psykisk trötthet samt dåligt samvete över allt annat som försakas, vilket kan leda till 

existentiella funderingar över vad som egentligen är viktigt att prioritera i livet. Detta är 
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förenligt med forskningen av Ekstedt et al. (2014) där det dåliga samvetet kommer ur att inte 

kunna vara på flera ställen samtidigt. Någon ytterligare negativ påverkan av 

cancersjukdomen, så som emotionella och beteendemässiga problem, vilket forskningen av 

Möller et al. (2014) visar kan uppkomma, framkom inte i denna studie. Det bör tas i 

beaktande att detta kan vara ett problem som informanterna inte vill eller förmår prata om, 

även om de har upplevt det, vilket kan ha en påverkan på intervjumaterialet i denna studie. 

Vikten av att uppmärksamma problematiken med ett känsligt ämne är något som diskuteras i 

Penner och McClements (2008) forskningsstudie. Det kan även vara så att de närstående har 

haft ett sådant fokus på den cancersjuke och därför under lång tid inte reflekterat över sina 

egna känslor och sitt beteende. Slutsatsen av att de närstående upplever att cancersjukdomen 

påverkar dem, både på ett eller annat sätt samt i mer eller mindre grad, är i enlighet med 

resultatet i Stenbergs et al. (2010) forskning om att det finns en mängd problem och bördor 

som kan uppstå av att leva nära någon med en cancersjukdom. 

Närstående upplever att det finns flera typer av behov för att kunna hantera sjukdomen, 

och att slippa känna att de står ensamma i den. Behovet av att känna en förståelse och ett 

bekräftande från omgivningen bidrar till att de närstående känner en trygghet. Behovet av 

information visar sig vara av vikt, vilket även är något som framkommit i forskning av både 

Carter et al. (2010), Cui et al. (2014), Foster et al. (2015) och Pinkert et al. (2013). Samtliga 

av dessa forskningsstudier belyser närståendes behov av information gällande det som rör 

cancersjukdomen. Behovet av information visar sig i denna studie vara grundpelaren för att få 

någon typ av kontroll gällande cancersjukdomen. För att närstående ska få sina behov 

tillgodosedda och därmed underlätta sin situation krävs stöd i från omgivningen. Den 

gemensamma upplevelsen av psykosocialt stöd hos närstående visar sig vara att stöd, oavsett i 

vilken form, påverkar individen positivt genom att ge ett lugn, en trygghet och minskad oro. 

Det bidrar också till att individen inte känner sig ensam i den livssituation som orsakas av 

sjukdomen. Det stöd som närstående ofta upplever, och som dessutom påverkar dem positivt, 

är emotionellt och kognitivt stöd. Närstående upplever att det emotionella stödet, där 

förståelse och bekräftelse är viktiga delar, ger en känsla av att inte vara ensam, att någon 

förstår och bekräftar den just nu svåra situationen. Kognitivt stöd, vilket innefattar 

information, bidrog till kontroll över situationen och minska oron över sjukdomens ovisshet. 

De närstående i denna studie upplevde tillfredsställelse över det emotionella stödet från 

familjen och det kognitiva stödet från sjukvården. Känslor kring frustration och hjälplöshet, 

som i tidigare forskningsstudie av Stenberg et al. (2012) beskrivs som en bidragande faktor av 

brist på kognitivt stöd, kan därför ha uteblivit i denna studie på grund av informanternas 
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upplevelse av ett tillfredställt behov av kognitivt stöd. Stenbergs et al. (2012) forskningsstudie 

nämner vidare att ett psykosocialt stöd skulle kunna reducera stress, ångest och depression 

som kan ligga till följd av cancersjukdomen, känslor som i denna studie inte har yttrats. En 

slutsats av detta kan även här innefatta en upplevelse av ett tillfredsställt behov av stöd hos 

informanterna.   

Närstående till cancersjuka kan finna sig relativt snabbt i förändringarna som 

cancersjukdomen skapar. Utan att reflektera över att de hade velat ha det på något annat sätt 

gör de allt de kan för att få den cancersjuke att må så bra som möjligt. Att anpassa sig så pass 

väl kan förklaras av deras vilja att vara delaktiga och därmed få kontroll över den ofta 

övermäktiga situationen. Den viljan kan vara grunden i deras livsinställning, där tidigare 

forskning av Årestedt, Benzein och Persson (2015) menar att livsinställningen ofta styr hur en 

individ väljer att hantera olika situationer. Närstående till cancersjuka kan på så sätt förhålla 

sig till en sanning om hur sjukdomen och dess förändringar ska hanteras, men kan likaså 

utifrån den sanningen ha olika förutsättningar anpassa sig efter sjukdomen – helt beroende på 

grunden i individens livsinställning. Enligt denna studie uttrycker närstående till cancersjuka 

ofta att de anser sig starka, att de klarar sig själva. Att kommunicera ut den bilden av sig själv 

kan vara ett sätt att hantera de känslor som situationen orsakar. Förklaring till detta ges i 

forskning av Lothar Laux och Hannelore Weber (2015), där för att hantera en viss situation 

fokusera på att presentera sig själv på ett sätt gör att känslan kring situationen förändras. Att 

vara närstående till någon som är cancersjuk upplevs ofta som ensamt, men när de närstående 

till cancersjuka uttrycker sig vara starka kan det vara ett sätt för dem att hantera känslan av att 

vara ensam, och därmed trycka undan att ensamheten är ett problem. Närstående till 

cancersjuka vill inget hellre än att den som är sjuk ska må bra, och att då uttrycka sig som 

stark för att på bästa sätt hantera situationen att anpassa sig efter den cancersjuke är det enda 

alternativet som de närstående ser. Trots det dåliga samvetet och risken för att utveckla 

emotionella och beteendemässiga problem, finns ett syfte med att hantera sjukdomen: att få 

den cancersjuke att må bättre. Hur de närstående gör det ligger till grund i vilken 

livsinställning de har och hur de utifrån det väljer att kommunicera ut vilket behov de har för 

att kunna hantera detta. 

Hur en individ upplever det att leva nära någon med en cancerdiagnos är subjektivt och 

skulle kunna bero på en mängd omständigheter. Genus, ålder, relationer, sjukdomens 

dagsläge, familjesituationer, informantens dagsläge, tidigare erfarenheter samt fysisk och 

psykisk hälsa skulle kunna vara sådana omständigheter. De fyra första av de ovan nämnda 

omständigheter klargjordes under intervjuns bakgrundsfrågor (se bilaga 1). Syftet med dessa 
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frågor var att finnas till hands om stora skillnader i resultatet uppmärksammades, då det hade 

kunnat ge en djupare förklaring till varför resultatet uppkom. Då endast en av studiens 

informanter var en man och resterande nio var kvinnor, kan resultatet i studien ha kommit att 

se annorlunda ut än om fördelningen mellan genus varit jämnt fördelad. Dock är syftet med 

denna studie att få en djupare förståelse för den gemensamma upplevelsen av fenomenet att 

leva nära någon som har en cancerdiagnos. Med anledning av detta anses genusaspekten 

därför inte vara av sådan karaktär att den besvarar syftet och har därför inte tilldelats större 

utrymme i studien. Då det finns en bred fördelning gällande informanternas ålder bör 

resultatet visa om ålder är en omständighet som påverkar upplevelsen av fenomenet. Likaså 

åldern på de som har diagnostiserats med sjukdomen innefattas av detta då det även där finns 

en stor spridning. Relationen mellan den sjuke och den närstående skulle kunnat ha en 

påverkan på hur de närstående besvarade frågorna under intervjun. Utifrån analys kunde dock 

inga stora skillnader mellan informanternas upplevelser utkristalliseras och därför ligger ingen 

tyngd i de tre första bakgrundsfrågornas inflytande i studien. Studiens informanter hade 

samtliga olika distans till sjukdomen, där några precis hade förlorat sina närstående, några 

hade förlorat sina närstående för ett eller ett par år sedan samt några hade fått sina närstående 

friskförklarade. Detta kan ses ha en påverkan på informanternas svar då distansen till 

sjukdomen kan påverka upplevelsen av den tiden, likaså om sjukdomen har haft en positiv 

eller negativ utgång. Detta kan göra att informanterna svarade antingen i affekt eller på en 

mer saklig nivå. 

Studien hade kunnat belysa den existentiella dimensionen ytterligare, vilket i efterhand 

har reflekterats över hade kunnat bidra till en än djupare förståelse för det upplevda 

fenomenet. Några av informanterna har berört det existentiella, om till exempel vad som är 

viktigt i livet och hur livet kan förändras dramatiskt på bara en dag. Detta är dock inget som 

visas i essensen av fenomenet, då informanterna i huvudsak istället för existentiella frågor har 

funderat över mer praktiska saker. Det existentiella är därför ingenting som studien har byggt 

vidare på och fått en essens ur. 

Studiens resultat kan ha påverkats av att informanterna hade svårt att prata om sig själva. 

Trots förtydligande i intervjufrågorna ändrade informanterna i flera intervjuer fokus från sig 

själva till att berätta om den cancersjuke. Under analysen framkom motsägelser för vad 

informanterna uttryckte, då liknande beröringsområden besvarades på olika sätt. Detta kan 

svara för att informanterna inte tidigare hade reflekterat över sig själva som närstående och att 

upplevelsen kan ha ändrats med tiden. 
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Under intervjuprocessen kunde det utläsas att de närstående inte reflekterat över vad de 

genomgått förrän sjukdomen nådde sitt slut, genom antingen friskförklaring eller bortgång, 

och att verkligheten kom ikapp dem när bubblan sprack. Med anledning av detta kan det ses 

relevant att genomföra vidare forskning inom området för hur de närstående upplever livet 

efter cancersjukdomen, och på så vis bidra till en förståelse av att det kan vara högst aktuellt 

med stödinsatser även lång tid efter sjukdomen 
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Bilaga 1 – Missivbrev  
	

Hej!  

Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som studerar sista året på Socialpsykologiska 

programmet. Under hela vårt sista år kommer vi att arbeta med vårt examensarbete där ämnet 

är Att vara närstående till en som är cancersjuk. Vi vill särskilt fördjupa oss i hur närstående 

påverkas av en cancerdiagnos, hur stödet från omgivningen ser ut samt hur närstående 

hanterar att leva nära någon som har en cancerdiagnos.  

Syftet med arbetet är att undersöka hur det är för dig som närstående att leva med någon 

som har en cancerdiagnos. Vi vill med hjälp av intervjuer få en fördjupad kunskap i ämnet 

och är därför intresserade av din upplevelse av att vara närstående till någon med en 

cancersjukdom.  

Intervjun kommer att bestå av ca 20 frågor och beräknas ta högst en timma. Vi hoppas att 

du på något sätt har möjlighet att delta. Vi ser helst att intervjuerna sker med ljudupptagning, 

enbart för att vi ska kunna gå tillbaka i intervjun, men är detta något som du inte vill säger du 

bara till. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

vi kommer därmed inte att benämna något som kan kopplas samman med dig eller din familj, 

så som personuppgifter eller geografiska platser. Avsikten är att examensarbetet enbart 

kommer att användas i studiesyfte på Högskolan i Skövde. Skulle resultatet av arbetet kunna 

bidra till en förbättring i arbetet med närstående till cancersjuka kan det komma att redovisas 

utanför skolan. Detta kommer inte att ske förrän alla studiens deltagare har gett sitt 

medgivande. I ett sådant fall kommer vi att kontakta dig.  

Om du har några frågor, funderingar eller vill tacka nej till studien är du välkommen att 

kontakta oss. I annat fall kontaktar vi dig för att boka in ett intervjutillfälle. Hoppas att vi ses!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Olivia Buer    Hanna Öst 

a13olibu@student.his.se   b12hanos@student.his.se 

070-742 98 22   073-637 72 09 



	

Bilaga 2 – Samtyckesblankett 
	

Samtycke till deltagande i forskningsstudie  

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i denna studie, där vi undersöker upplevelsen av att 

leva nära någon som har en cancerdiagnos. Läs igenom detta noggrant och ge ditt 

medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  

Medgivande  

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till.  

• Jag har fått information om att intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning.  

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet vem jag ska vända mig till med frågor.  

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har 

blivit tillfrågad samt vad syftet med deltagandet är.  

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva förklara varför.  

• Jag ger mitt medgivande till att information som framkommer vid intervjutillfället 

används i studiesyfte vid Högskolan i Skövde.  

 

 

Skövde den ___ / ___ 2016  

 

_________________________  _________________________  

Namnteckning   Namnförtydligande   

 

 



	

Bilaga 3 – Intervjuguide  
	

• Kön på informant 

• Ålder på informant 

• Ålder på den sjuke 

• Typ av cancer  

• Relation mellan informant och den sjuke 

 

1. Kan du komma ihåg tankar och känslor när du fick reda på cancerbeskedet? 

2. Upplever du att livet förändrades från den dagen? 

Om ja, på vilket sätt? 

3. Kan du se en skillnad på dina värderingar, gällande livet i stort, innan och under 

cancersjukdomen? 

Om ja, vilka? 

 

4. Har du fått någon form av stöd? 

Om ja, hur har det sett ut? 

 

Här förklaras studiens definition av psykosocialt stöd: emotionellt stöd, kognitivt stöd, 

social tillhörighet och nätverksstöd samt praktiskt stöd. 

 

5. Har du fått något stöd från sjukvården? 

6. Hur har kontakten med sjukvården sett ut? 

Vad var bra? 

Vad var inte bra? 

Vad hade hjälpt dig? 

Finns det något som sjukvården hade kunnat göra annorlunda? 

7. Har du fått något stöd från familj och vänner? 

8. Hur har kontakten med familj och vänner sett ut? 

Vad var bra? 

Vad var inte bra? 

Vad hade hjälpt dig? 

Finns det något som hade kunnat göras annorlunda? 

9. Vilket stöd var mest tillgängligt? 



	

10. Vilket stöd var till mest hjälp? 

11. Vilket stöd kunde du be om?  

12. Vilket stöd kunde du inte be om? 

13. Har du saknat något stöd 

 

14. På vilket sätt och i vilken utsträckning är du delaktig i den cancersjukes liv? 

15. Känner du att du fortfarande kunde göra saker som du gjorde innan cancersjukdomen? 

Om nej, kan du ge några exempel? 

16. Kan du se någon skillnad i dina prioriteringar innan och under cancersjukdomen?  

Om ja, hur? 

 

 
	

	


