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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år drabbas unga vuxna av cancer och behöver professionell omvårdnad. De 

upplever sig inte få den vård de är i behov av. Alla människor har, enligt motivationsteorin, 

behov som är ordnade hierarkiskt, och som behöver uppfyllas för att människan ska kunna 

uppnå självförverkligande. 

Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera och beskriva upplevda behov hos unga vuxna 

med cancer.  

Metod: Studien använde en kvalitativ nätnografisk design med induktiv ansats. Studien 

analyserade åtta bloggar skrivna av unga vuxna med cancer.  

Resultat: Resultatet visade åtta behov som grupperades i fyra teman. Temana grundades på 

upplevelser som beskrevs i bloggarna, och var: Information, Meningsfullhet, Känslohantering 

och Bemötande.  

Slutsats: Denna studie identifierade åtta behov som fanns på de fyra nedersta stegen i 

motivationsteorin. Genom att hjälpa unga vuxna med cancer att uppfylla dessa behov kan hälso- 

och sjukvårdspersonal ge dem en möjlighet att uppnå självförverkligande för att unga vuxna 

med cancer ska kunna leva och inte bara överleva. 

Klinisk betydelse: Studien kan bidra till ökad förståelse för unga vuxna med cancers behov. 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan, genom att hjälpa unga vuxna med cancer att uppfylla deras 

behov, ge unga vuxna med cancer möjlighet att uppnå självförverkligande. Studien kan även 

bidra till en ökad förståelse för upplevelsen av att bli sjuk.  

Nyckelord: unga vuxna, cancer, blogg, upplevelse, behov. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Each year young adults are diagnosed with cancer and need professional 

healthcare. They feel that they don’t get the care they need. All people have, according to 

Maslow’s theory of human motivation, need that are hierarchically arranged and need to be met 

in order for the human to reach self-actualization. 

Aim: The aim of this study was to identify and describe the perceived needs of young adults 

with cancer.  

Method: This study used a qualitative netnographic design with an inductive approach. Eight 

blogs written by young adults with cancer were analyzed.  

Result: The result presented nine needs, which were arranged into four themes. The themes 

were based on experiences found in the blogs, and were: Information, Meaningfulness, 

Emotional management and Treatment.  

Conclusion: This study identified eight needs located on the four lower levels of the hierarchy 

of needs. By helping young adults with cancer to meet their needs healthcare personal may give 

them an opportunity to achieve self-actualization, so that young adults with cancer may live, 

and not only survive.      

Clinical significance: This study may contribute to an increased understanding of the needs of 

young adults with cancer. Caring personnel may, by helping young adults with cancer to meet 

their needs, provide them an opportunity to achieve self-actualization. This study may also 

contribute to an increased understanding of the experience of becoming ill.    

Key words: young adults, cancer, blog, experience, needs. 
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INLEDNING 

Under sjuksköterskeutbildningen har det talats en del om att leva och inte bara överleva. Detta 

handlar om att det ska finnas livskvalitet även för den som är sjuk. Inom den 

verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet förekom endast några få 

kontakter med unga vuxna med cancer. Därav fanns en bristande kunskap om gruppen och ett 

intresse om att vilja veta mer om unga vuxna med cancer uppkom. Författarna enades om att 

det skulle vara intressant för att undersöka vilka behov som fanns hos gruppen. 
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BAKGRUND 

Behov 

Filosofen Georg Henrik von Wright (1963) diskuterar begreppet behov. Behov är det som är 

fundamentalt för att människor inte ska fara illa. Vad som är behov varierar mellan människor. 

Faktorer som påverkar vad som är behov kan till exempel vara individens ålder och 

levnadsomständigheter. Ljungh och Halses (u.å.) beskriver att vid sjukdom uppstår först 

behovet av att bli botad och sedan omvårdnads- och symtomlindringsbehov. I denna studie 

diskuterades unga vuxnas behov, som det de far illa av att vara utan, och omvårdnadsbehov.  

Omvårdnadsbehov 

Om hälso- och sjukvård behövs för att människan inte ska fara illa är behovet ett 

omvårdnadsbehov (Hildén, Lindell, Möller & Sponseller, 2008). I denna studie sågs 

omvårdnadsbehov som behov som kunde tillfredsställas med hjälp av hälso- och sjukvården. 

Lämås, Jacobsson, Lindholm, och Engström (2004) menar att omvårdnadsbehov kan vara 

fysiska, psykiska eller existentiella/andliga. Williams (2013) hävdar att den nuvarande 

forskningen pekar på att hälso- och sjukvården misslyckas att tillfredsställa omvårdnadsbehov 

hos unga vuxna med cancer, med konsekvensen att de unga vuxna upplever mer oro, ångest 

och depression, än om deras omvårdnadsbehov blivit tillgodosedda.   

Att bli sjuk som ung vuxen 

Åldersintervallet för vem som är ung vuxen är diffus, och flera definitioner tycks finnas. Inom 

psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde räknas unga vuxna som personer mellan 18 och 

25 år (Agri, 2010). Lagerström (2008), däremot, beskriver en ung vuxen som en människa 

mellan 20 och 29 år, medan föreningen Ung Cancer (u.å.) menar att åldern för en ung vuxen är 

16-30 år. I denna studie följdes Ung Cancers definition av åldern för unga vuxna. 

Att bli sjuk som tonåring eller ung vuxen är krävande då individen fortfarande utvecklas 

emotionellt, socialt och psykosocialt (Newton & Ingram, 2014). Monteiro, Torres, Morgadinho 

och Pereria (2013) påstår att unga vuxna som blir sjuka i cancer missar många sociala 

interaktioner som deras vänner upplever, till exempel att dejta, studera på högskola och börja 

arbeta. Att inte gå igenom dessa interaktioner kan leda till att det är svårt för den cancerdrabbade 

unga vuxna att skapa sig en identitet. Williams (2013) framhåller, gällande sociala 

interaktioner, att unga vuxna med cancer hellre träffar andra unga vuxna i liknande situation än 

närstående, men att det ändå är viktigt för den unga vuxna att ha ett bra stöd från närstående.  
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Barling, Stevens och Davies (2014) framhåller att det saknas forskning gällande ungdomars 

och unga vuxnas upplevelser av hälso- och sjukvården. De upplever att de inte passar in i hälso- 

och sjukvården som den ser ut idag. De som fortfarande behandlas på pediatriska avdelningar 

upplever att de är för vuxna för omgivningen, som består av leksaker, och de som fått välja att 

behandlas på en vuxenavdelning upplever miljön som oinspirerande, otäck och mörk samt att 

hälso- och sjukvårdspersonal glömmer bort familjen. Williams (2013) menar därtill att unga 

vuxna med cancer upplever att de ej passar in i sjukhusmiljön, eftersom hälso- och 

sjukvårdspersonal är utbildad i att se behov som finns hos barn eller vuxna, men ej hos unga 

vuxna. Att inte få sina behov uppfyllda kan leda till oro, ångest och därav minskad upplevd 

livskvalité (ibid). 

Cancer 

Socialstyrelsen och Cancerfonden (2013) menar att antalet insjuknade i cancer har ökat sedan 

80-talet. Däremot minskar antalet dödsfall till följd av cancer (ibid.). År 2013 diagnostiserades 

ungefär 61 000 personer i Sverige med cancer, varav cirka 800 var unga vuxna i åldern 15-29 

år (Socialstyrelsen, 2014).  

Patofysiologi 

Kroppen består av celler som delar sig efter ett förutbestämt mönster (Hosick, Rizzo, 

Campanella & Alder, 2014). Det förekommer att cellerna muteras, vilket innebär att 

celldelningens balans rubbas, och cellerna börjar dela sig ohämmat. Den ohämmade 

celldelningen kan leda till att en tumör bildas, undantaget är då det sker i blodbanan och 

lymfsystemet där celler rör sig individuellt. Tumörbildning kan ske i kroppen utan att den tar 

skada, i detta fall kallas tumören benign (godartad). Tumörer som skadar kroppen, och har celler 

som kan släppa från tumören kallas maligna (elakartade). Det är de maligna cellerna som kallas 

cancer. Om cancercellerna släpper från tumören kan de via blod- och lymfsystemet transportera 

sig till andra delar av kroppen. Denna process kallas metastasering. Beroende på var i kroppen 

den ohämmade celldelningen börjar bestäms vilken typ av cancer det är. De vanligaste formerna 

av cancer är: lung-, bröst-, prostata- och kolorektalcancer (ibid.). 

Behandling 

Hosick et al. (2014) menar att cancer kan behandlas med hjälp av flera olika metoder. De 

vanligaste är: operation, cytostatika och strålbehandling. Vid operation tas tumören bort. Denna 

metod kan vara mycket effektiv, men fungerar ej vid blod- och lymfcancer. 
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Cytostatikabehandling innebär att läkemedel används för att bromsa sjukdomsförloppet, genom 

att hämma celldelningen (Hosick et al., 2014). Många patienter som genomgår 

cytostatikabehandling får svåra biverkningar som håravfall, illamående och trötthet. Hosick et 

al. hävdar att biverkningarna resulterar i att flertalet patienter väljer att avstå denna behandling, 

och istället, i vissa fall, välja döden. Vid strålbehandling strålas det cancerdrabbade området 

vilket leder till att cancercellernas gener skadas. Skadan på generna gör att cancercellerna dör. 

Strålbehandling har färre biverkningar än cytostatikabehandling. Biverkningar av 

strålbehandlingen kan vara att benmärgen skadas och mutationer i andra celler, som kan leda 

till cancer (ibid.). 

Blogg 

Svenska akademins ordlista (2014) förklarar en blogg som en personlig dagbok på internet, som 

uppdateras fortlöpande, men som också är öppen för kommentarer från omgivningen. Det unika 

med en blogg, menar Heilferty (2009), är bloggens perspektiv, där en person förmedlar något 

till omvärlden utan att kräva någon respons, även om kommentarer är välkomna. I en blogg kan 

bloggaren beskriva sina innersta känslor och tankar (Chenail, 2011) och upplevelser eller 

aktiviteter (Watson, 2014).  

Heilferty (2009) säger att en blogg som skrivs av en människa som lider av en sjukdom kan 

kallas illness blog. I denna studie översattes begreppet till sjukdomsblogg. En sjukdomsblogg 

kan börja skrivas vid diagnostisering eller behandling, men också vara en blogg som blir en 

sjukdomsblogg, då bloggaren blir sjuk. Sjukdomsbloggens syfte är att hjälpa bloggaren ta sig 

igenom svåra och stressiga situationer. Forskning på bloggar kan hjälpa sjuksköterskor att få en 

större förståelse för patienters livsvärld samt bredda kunskapen om upplevelsen av att vara sjuk 

(ibid.). 

Motivationsteori 

Motivationsteorin utvecklades för att beskriva vad som driver människan till utveckling 

(Maslow, 1943) och bygger på behavioristiska grundtankar (Ching-chung, Ying-ying & Seiji, 

2010). I nutida omvårdnadsforskning används motivationsteorin för att kunna sätta 

livskvalitétsundersökningar i en kontext och därav ge en djupare förståelse för betydelsen av 

undersökningen (Cassar & Baldacchino, 2012; Rodríguez, Mayo & Gagnon, 2013). Kritik som 

riktats mot denna teori är att den inte är evidensbaserad (Thikle, Harniss, Thompson, Patel, 
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Demiris och Johnson, 2012). Thikle et al. menar dock att även om den inte är evidensbaserad 

är teorin lämplig att användas för att förklara och utveckla ett resonemang som utgår ifrån 

människors behov. Denna studie utgick ifrån behov och denna teoretiska referensram ansågs 

kunna utveckla resultatet till att också handla om livskvalité och var därav lämplig att användas. 

Maslow (1943) beskriver behov som motiverar människan till utveckling. Maslow diskuterar 

fem olika behovsnivåer (se figur 1). Dessa behovsnivåer är satta i en hierarkisk ordning, och 

alla människor strävar efter att uppfylla den behovsnivå de är på för att nå en högre nivå. För 

att uppnå en högre behovsnivå krävs att behoven i lägre nivåer är relativt uppfyllda.  

Längst ner i hierarkin finns de fysiologiska behoven (Maslow, 1943). De fysiologiska behoven 

är det som kroppen behöver för att fungera och som får den i balans. Detta innefattar bland 

annat vatten, mat, sömn och smärtfrihet. De fysiologiska behoven är påtagliga, finns det ett stort 

fysiologiskt behov kan individen ha svårt att fokusera på annat än tillfredsställelse av detta 

(ibid.). 

Om de fysiologiska behoven är relativt uppfyllda övergår människan till nivån med 

trygghetsbehov (Maslow, 1943). Trygghet kan vara att ha någonstans att bo, eller rutiner i 

vardagen. Behovet av skydd och trygghet är stort om personen är känslosam, eftersom världen 

kan uppfattas som skrämmande och hotande, samt vid sjukdom, då rädsla och mardrömmar lätt 

uppkommer (ibid.).  

Om de fysiologiska- och trygghetsbehoven är relativt uppfyllda, uppkommer tillhörighets- och 

kärleksbehov hos individen (Maslow, 1943). På denna nivå finns behov av att känna 

grupptillhörighet, gemenskap och uttrycka sig sexuellt (är ej synonymt med sex, även om sex 

kan vara en del av det sexuella uttrycket). Behovet innefattar både att ge och att få kärlek (ibid.).  

Om trygghet och kärlek finns i personens liv övergår personens behov till uppskattningsbehov 

(Maslow, 1943). Uppskattningsbehoven kan fyllas genom skapandet av en bra självkänsla. 

Självkänslan skapas på flera olika sätt. Några sätt kan vara att erhålla information samt att bli 

accepterad och uppskattad av omgivningen (ibid.). 

Även om alla redan nämnda behov är tillfredsställda kan en rastlöshet ses hos människan. 

Denna nivå, beskriver Maslow (1943), som behov av självförverkligande. Detta innebär 

uppnående av allt som individen är kapabel till. Maslow förklarar att människan ska göra det 
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hen är gjord för att göra, till exempel att en musiker måste få skapa musik och att en konstnär 

måste måla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tolkning av Motivationsteorin. 
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PROBLEMFORMULERING  

Varje år drabbas unga vuxna av cancer och behöver professionell omvårdnad. Forskning 

gällande behov hos barn och vuxna med cancer finns, men är bristande gällande unga vuxna 

med cancer. Detta kan medföra att unga vuxna med cancer upplever att de ej får den vård de 

eftertraktar och kan därmed uppleva en låg livskvalité. Alla människor har behov som är 

ordnade hierarkiskt, och som behöver uppfyllas för att människan ska kunna uppnå 

självförverkligande. Genom att identifiera behov hos unga vuxna med cancer kan dessa lättare 

uppfyllas och därmed leda till en bättre vård.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att identifiera och beskriva upplevda behov hos unga vuxna med 

cancer.  
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METOD 

Design 

Studien använde en kvalitativ nätnografisk design med en induktiv ansats. En kvalitativ studie 

är en studie som använder kvalitativa datainsamlingsmetoder som intervjuer eller berättelser 

(Henicson & Billhult, 2012). Kvalitativa studier syftar till att beskriva ett fenomen, och en 

individs upplevelse av detta (Dahlborg-Lyckhage, 2012a). Induktiv ansats innebär ett 

förutsättningslöst efterforskande efter betydelsen av en text (Fridlund, 2012). En nätnografisk 

design är en etnografisk studie utförd på internet (Salzmann-Erikson & Eriksson, 2012). 

Etnografiska studier syftar, enligt Carlson (2012), till att beskriva verkligheten, som den yttrar 

sig för en individ eller en grupp människor. Nätnografiska studier är designade för att vara 

observerande tvärsnittsstudier (Eriksson, Salzmann-Erikson & Pringle, 2014), vilket i denna 

studie innebar att ingen interaktion skedde med informanterna, samt att data insamlades vid ett 

tillfälle. Studien avsåg att studera bloggar, och då den nätnografiska designen är anpassad för 

studier av data inhämtad från internet ansågs detta vara en lämplig design.  

Vid en nätnografisk studie kan LiLEDDA metoden användas (Salzmann-Erikson & Eriksson, 

2012). Denna metod användes som ram i denna studie. LiLEDDA är en metod i sex steg. Dessa 

steg är: 1) litteraturgenomgång och problemidentifiering, 2) lokalisera forum för datainsamling 

på internet, 3) etiska överväganden, 4) datainsamling, 5) dataanalys och tolkning och 6) 

abstraktion och trovärdighet. Steg 1 innebär att granska den befintliga forskningen samt 

identifiera problemet. I denna studie finns litteraturgenomgången och problemidentifieringen 

under rubrikerna bakgrund och problemformulering. I steg 2 lokaliseras ett lämpligt forum som 

knyter an till syftet. Steg 2 hittas i denna studie under rubriken datainsamlingsmetod. Steg 3 

innebär att forskaren gör etiska överväganden kring studien, och beskrivs i denna studie under 

rubriken etiska aspekter. Steg 4 innebär att inhämta material från internet till forskningen, vilket 

i denna studie finns under rubriken datainsamlingsmetod. I steg 5 analyseras och tolkas det 

insamlade materialet. Steg 5 hittas i denna studie under rubriken dataanalys. Steg 6 innebär att 

det insamlade materialet granskas, det väsentliga lyfts fram och materialets trovärdighet 

analyseras. Denna del beskrivs i studien under rubrikerna dataanalys och metoddiskussion 

(ibid.). Då denna studie granskade bloggar och inte forum, som metoden är utvecklad ifrån, 

gjordes anpassningar efter detta, som beskrivs under rubrikerna datainsamlingsmetod och 

dataanalys. 
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Urval 

Studien inkluderade bloggar skrivna av unga vuxna i åldern 16-30 år som hade fått en 

cancerdiagnos eller återfallsdiagnos som unga vuxna. Bloggarna skulle vara skrivna på svenska 

och vara fritt tillgängliga på internet. Bloggar där informantens ålder inte framgick samt bloggar 

som var inaktuella (senaste uppdatering 1 juni 2014) exkluderades. Bloggar som under 

datainsamlingen urskiljde sig markant i antal relevanta inlägg exkluderades, om en risk förelåg 

för snedvridet resultat. 

Datainsamlingsmetod 

Vid datainsamlingen gjordes en sökning på en sökmotor, med sökorden ”unga vuxna cancer 

blogg”. Denna sökning gav cirka 44 700 träffar. En av de översta träffarna var en hemsida för 

unga vuxna med cancer. På denna hemsida hittades medlemmars bloggar. I bloggarna skrev de 

unga vuxna med cancer om sin vardag, sina känslor och om livet med cancer. Då hemsidan var 

riktad till unga vuxna med cancer valdes denna som utgångspunkt och enbart bloggar från denna 

hemsida valdes. På hemsidan hittades 43 bloggar som alla översiktligt gicks igenom. Av de 43 

bloggarna fanns 9 bloggar som passade in i urvalskriterierna. Dessa 9 bloggar valdes ut för 

vidare analys. Informanterna, vars bloggar studerades, var tre män och sex kvinnor i åldrarna 

20-26 år, med vardera en cancerdiagnos. En översikt över de utvalda informanterna presenteras 

i tabell 1. Informanterna har blivit maskerade och namnen som anges i studien är pseudonymer. 

Varje blogg gavs ett nummer för att skydda informantens identitet. Sedan lästes bloggarna i 

kronologisk ordning från det att personen började skriva om cancer till bloggens sista inlägg 

eller tills personen friskförklarats. Relevanta blogginlägg kopierades, sparades och delar som 

uttryckte ett behov i blogginläggen markerades. En av de sex kvinnliga informanterna 

konstaterades, efter genomläst blogg, skriva många (59 stycken) blogginlägg om sina behov. 

För att undvika snedvridning i resultatet exkluderades denna informant. Studien ansågs även 

utan denna informant ha tillräcklig data för vidare analys. Detta ledde till att 8 bloggar 

analyserades. Sammanlagt valdes 87 blogginlägg ut för vidare analys. Material från bloggarna 

inhämtades från 29 till 30 oktober 2014.  
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Tabell. 1 Översikt av informanter 

Blogg Namn Ålder Skriver mycket om Diagnos Ort 

1 Alice 26 Sjukdom, vänner  Kronisk myeloisk 

leukemi 

Göteborg 

2 Molly 21 Sjukdom, musik Nasopharynxcancer Enköping 

3 Emma 23 Sjukdom, resor Muskelsarkom Göteborg 

4 Christan 26 Sjukdom, kärlek  Kronisk myeloisk 

leukemi 

Stockholm 

5 Jakob 23 Familj, sjukdom, 

inredning  

Lymfom Mora 

6 Daniel 25 Produktinformation, 

familj, träning, 

sjukdom 

Pancreascancer Göteborg 

7 Ulrika 23 Sjukdom Cervixcancer Lund 

8 Rebecka 20 Sjukdom Dysgerminom Gotland 

 

Dataanalys 

Vid dataanalysen följdes den mall som Salzmann-Erikson och Eriksson (2012) föreslår vid 

nätnografiska studier. Analysen innehåller fyra steg: 1) avskalning av irrelevant data, 2) 

översiktlig genomläsning, 3) datasortering, 4) djupanalys. Detta innebar för studien att 

blogginläggen, som tidigare valts ut, gicks igenom ytterligare en gång, och enheter, som var 

meningsbärande, sparades. Samma blogginlägg kunde ha flera meningsbärande delar, vilket 

resulterade i att flera enheter kunde tas ur samma blogginlägg. Sammanlagt lokaliserades 144 

meningsbärande enheter. Dessa enheter sorterades efter likheter och skillnader. Efter 

sorteringen kunde tolv subteman utläsas. Utifrån de elva subtemana bedömdes vilket behov 

som kunde utläsas ur subtemat. Sammanlagt identifierades åtta behov. Utifrån likheter inom 

behoven bildades fyra teman. Tabell 2 redovisar ett exempel på det meningsbärande i 
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blogginläggen från varje tema, antal enheter som fanns under subtemat, vilket behov som visade 

sig i subtemat och vilket tema behoven blev tilldelade. 

Tabell 2. Översikt av dataanalys. 

Exempel på meningsbärande 

enhet  

Antal  

menings-

bärande 

enheter 

Subtema Behov Tema 

Läkaren använde svåra ord som 

gjorde att informanten inte förstod 

varför behandlingen skulle 

genomföras (Brist på information). 

6 Bra information 
Tydlig 

information 

Information 

16 
Brist på 

information 

6 

Dåligt informerad 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Insatt hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Vänner och familj hjälpte till med 

det informanten ej klarade själv 

(Närstående). 

13 Närstående Närstående 

Meningsfullhet 

27 Coping 
Finna 

copingstrategier 

Informanten upplevde ofta smärta 

och det var viktigt med 

smärtstillande läkemedel (Smärta).  

24 Negativa känslor 
Hantera negativa 

känslor 
Känslohantering 

14 Smärta 
Adekvat 

smärtlindring 

Informanten upplevde det skönt att 

få tala med någon som lyssnade 

(Relationsskapande). 

16 Relationsskapande 
Relations-

skapande  

Bemötande 

10 
Bristande 

relationsskapande 

6 Bli respekterad 

Respekt 

6 Inte bli respekterad 

 

Etiska aspekter 

Kjellström (2012) menar att inför varje studie bör tre punkter övervägas etiskt. Dessa är: ämnets 

relevans, vetenskapliga aspekter och att studien genomförs med ett etiskt tillvägagångssätt. Ett 

ämnes relevans handlar om att ämnet ska vara aktuellt, samt leda till bättre hälsa och 

välbefinnande för den utsatta gruppen. Gällande det vetenskapliga övervägandet använder en 

vetenskapligt inriktad studie en design som leder till att metod, teori, diskussion och resultat 

besvarar syftet. Ett etiskt tillvägagångssätt innebär att etiska överväganden går att finna i studien 
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(ibid.). Denna studies ämne var relevant då efterforskning om ämnet visade en bristande 

kunskap om unga vuxna med cancers behov. Vidare övervägde denna studie vetenskapliga och 

etiska aspekter genom att föra diskussioner kring lämpliga tillvägagångssätt och etiska 

dilemman. De etiska dilemmana som diskuterades presenteras nedan. 

Människan är självbestämmande och kompetent att fatta egna beslut, vilket innebär att 

forskaren måste visa respekt för informantens autonomi (Belmont report, 1978). För att bevara 

informantens autonomi kan informerat samtycke användas. Informerat samtycke innebär att 

personen ska förstå studiens syfte, kunna fatta beslut om delaktighet och att deltagande i studien 

är på frivillig basis. Frivillighet innebär också att informanten har rätt att avbryta sitt deltagande 

under studiens gång (ibid.).  

Enligt Skärsäter och Ali (2012) pågår en diskussion om användandet av informerat samtycke 

vid datainsamling från internet. Publicerat material på internet syftar till att dela med sig av 

materialet till andra, och kan därför användas vid forskning. Salzmann-Erikson och Eriksson 

(2012) beskriver att internetsidor som inte är lösenordsskyddade kan ses som offentliga, och 

därmed kan användas i vetenskapligt syfte. Det etiska dilemmat som uppstår vid avsaknad av 

informerat samtycke, framhåller Skärsäter och Ali (2012), är att informanten inte har möjlighet 

att avbryta sitt deltagande. Det är därför viktigt att deltagarnas identitet skyddas (ibid.). Hur 

deltagarnas identiteter ska skyddas väcker en diskussion gällande användande av citat. Vissa 

anser att citat bör undvikas, för att skydda informantens identitet (Salzmann-Erikson & 

Eriksson, 2012), medan andra hävdar att trovärdigheten hotas om studien ej kan ge konkreta 

exempel från den insamlade forskningsdatan (Danielson, 2012a). Denna studie utgick ifrån att 

publicerat material på internet är offentligt och får användas i vetenskapligt syfte, men 

informanternas identitet måste skyddas, därför bestämdes att citat ej skulle användas. 

RESULTAT 

Resultatet grundade sig på de unga vuxna med cancers upplevelser, som beskrevs i bloggarna. 

Resultatet presenterades under de fyra temana: Information, Meningsfullhet, Känslohantering 

och Bemötande, som hittades vid dataanalysen. Tabell 3 visar vilka av de identifierade behoven 

som tillhörde vilket tema och vilka informanter som upplevde vilka behov. Här följer en 

beskrivning av respektive tema och behov.   
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Tabell 3. Översikt över teman och behov. 

Tema Information Meningsfullhet Känslohantering Bemötande 

                

Behov        

 

 

 

 

Blogg 

Tydlig 

information 

Insatt 

hälso- och 

sjukvårds-

personal 

När-

stående 

Finna 

coping-

strategier 

Hantera 

negativa 

känslor 

Adekvat 

smärt-

lindring 

Relations-

skapande  
Respekt 

1 X X X X X X X X 

2 X X X   X X  

3 X X X X X X X X 

4 X  X X X X X X 

5 X  X X X X  X 

6  X X  X X  X 

7 X X X  X X X  

8 X  X X X X X X 

 

Information 

Information var ett ständigt återkommande ämne i bloggarna. Under temat information 

identifierades behovet av tydlig information och behovet av insatt hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Tydlig information 

Informanterna hade en önskan om att få information om sitt tillstånd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Information önskades om till exempel vad behandlingar innebar för dem 

nu och i framtiden, hur väl en behandling hade lyckats eller vad cancer var. Ett flertal gånger 

uttryckte informanterna en frustration över att informationen de fick var otydlig eller 

otillräcklig. Den bristfälliga informationen ledde till att informanterna inte visste hur de skulle 

handla i en situation, vilket kunde skapa förvirring. Informanterna beskrev, upprepade gånger, 

hur de fick bristande information, men situationerna skiljde sig åt. Det kunde vara allt från ett 

läkarsamtal till händelser på avdelningen. I ett blogginlägg beskrev Rebecka hur hon frågade 

flera olika sjuksköterskor om hon hade någon maxdryck (hur mycket dryck som fick intas under 

ett dygn), utan att få något svar. På kvällen blev en sjuksköterska arg för att hon hade druckit 

för mycket under dagen.  
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I bloggarna framkom även exempel på tydlig information. Vid tydlig information blev det 

lättare för informanterna att hantera situationen. Informanterna beskrev att de fick tydlig 

information, men tillfällena var få. Ett exempel på tydlig information var då Ulrikas läkare 

ritade bilder till informanten samtidigt som läkaren berättade om sjukdomen för att göra 

informationen tydligare. Detta gjorde att Ulrika kände sig nöjd med informationen även om den 

också upplevdes som överväldigande.  

Insatt hälso- och sjukvårdspersonal  

Vid flera tillfällen fick informanterna träffa ny hälso- och sjukvårdspersonal. Personalen hade 

inte alltid satt sig in i informantens situation, vilket ledde till att informanten fick berätta hela 

sin sjukdomshistoria, eller att hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckte saker i onödan, som 

gjorde informanterna ledsna eller upprörda. Att hälso- och sjukvårdspersonalen inte var insatt i 

sjukdomssituationen gjorde att informanterna kände minskat förtroende för hälso- och 

sjukvården, och ledde till svårigheter för informanterna att lita på personalen. Flera informanter 

beskrev händelser i samband med röntgen. Ulrika beskrev att röntgensjuksköterskan frågade 

om hon var gravid, och hon blev ledsen eftersom hon, på grund av cancern, inte kunde bli 

gravid. 

Meningsfullhet 

Att finna meningsfullhet, både i sjukdomen och i vardagen, belystes av informanterna i flera 

olika situationer, och på flera olika sätt. Under temat meningsfullhet identifierades behovet av 

att finna copingstrategier och behovet av närstående. 

Finna copingstrategier 

Informanterna sökte strategier för att ta sig igenom sin sjukdom. De upplevde att cancern blivit 

hela deras liv, och att personen bakom cancern försvann. Copingstrategier ledde till att det blev 

lättare att hantera sjukdomen, och att informanterna kunde finna ett inre lugn, vilket gjorde det 

lättare att hantera stressen som fanns runt omkring. Alla informanterna hade olika strategier för 

hur de skulle hantera sjukdomen. En del i hanteringen av sjukdomen bestod av bearbetning. Till 

att börja med tyckte flera att det var svårt att prata om sjukdomen, men bearbetning hjälpte dem 

att acceptera livet med cancer. Andra strategier handlade om att göra saker som fick 

informanten att glömma sjukdomen, till exempel massage eller meditation. 
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Närstående 

Vid upprepade tillfällen beskrev informanterna vikten av att ha närstående som kunde stötta 

dem och hjälpa dem i vardagen. När informanterna vistades i sjukhusmiljö kunde besök av 

närstående vara det viktigaste på hela dagen. Att få besök av närstående ledde till att 

informanterna kände sig sedda. Närstående kunde också fungera som stöd, och tankar och 

funderingar kunde delas och diskuteras, vilket gjorde att situationer kunde kännas lättsammare. 

Christian beskrev hur han fick besök av sina vänner på eftermiddagen, och att de pratade om 

allt möjligt. Detta gjorde att han kunde sova gott på kvällen. Andra funktioner som närstående 

hade var att få informanten att tänka på andra saker än sjukdomen och att hjälpa till med 

praktiska saker. Detta fick informanten att tillfälligt känna sig friskare och en del av ångesten 

över att inte klara sig själv minskade. Ett exempel var då Alice föräldrar hjälpte till med 

matinhandling då hon själv inte orkade.  

Känslohantering 

Under sjukdomen upplevde informanterna tankar och känslor de inte var vana vid, som behövde 

hanteras. Inom temat känslohantering identifierades behovet av att lära sig hantera negativa 

känslor och behovet av adekvat smärtlindring.  

Hantera negativa känslor 

Under sjukdomstiden drabbades många informanter av negativa känslor. Majoriteten av 

informanterna uttryckte en rädsla för återfall av cancern, eller för döden. Även om en del 

informanter visste att vissa former av cancer hade låg återfallsrisk, berättade de att rädslan för 

återfall var stor och för vissa konstant. Informanterna uttryckte att det levde i nuet och kände 

att framtiden var oviss då de inte visste om de skulle överleva sjukdomen. Rädslan för döden 

uttrycktes på flera olika sätt, till exempel beskrevs insikten att ej vara odödlig, att sömnen 

stördes på grund av tankar kring döden och att dödsångesten var konstant påtaglig. 

Adekvat smärtlindring 

Informanterna kunde uppleva smärta som fysisk, men också som psykisk. Den fysiska smärtan 

skildrades ofta. Den kunde yttra sig i smärta från det cancerdrabbade området, men också i 

samband med behandlingar. Den psykiska smärtan yttrades bland annat i smärtan av att se andra 

människor lida eller om de blev lämnade ensamma. Bristande smärtlindring kunde leda till 

smärtsamma undersökningar, oro och ångest. Det var vanligt att smärta förekom i samband med 

undersökningar. Ett exempel på fysisk smärta var då Molly, vid en undersökning, upplevde att 

lokalbedövningen var för dålig, vilket ledde till att undersökningen gjorde ont.  
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Bemötande 

För informanterna var ett bra bemötande av stor vikt. Under temat bemötande hittades behovet 

av relationsskapande och behovet av respekt.  

Relationsskapande  

Ett värdigt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal kunde resultera i att relationer 

skapades mellan informanterna och personalen. Relationsskapande kunde leda till att 

informanterna kände trygghet. Ett flertal gånger beskrevs hur relationer skapades med hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Molly beskrev hur sjuksköterskorna på avdelningen gav ett kort till 

henne som var personligt. Detta lade grunden till en bra relation.  

Dessvärre upplevde ett flertal informanter att de ofta blev förbisedda till följd av dåligt 

bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Dåligt bemötande var vanligt förekommande i 

bloggarna, vilket ledde till att informanterna fick minskat förtroende för hälso- och sjukvården 

och att goda relationer inte kunde skapas. Ett exempel handlade om ett besök där Emma 

upplevde rummet väldigt varmt, och behövde be personalen starta en fläkt. Emma upplevde i 

detta fall att personalen kunde satt på fläkten utan att bli ombedda. Hon ville inte träffa 

personalen igen efteråt. Flera informanter uttryckte också att de hade många tankar och 

funderingar, men ingen av hälso- och sjukvårdspersonalen verkade ha tid eller ork att lyssna. 

Respekt 

I de genomgångna bloggarna beskrev hälften av informanterna att de blivit respekterade. Ett 

exempel som handlade om att informanten blev respekterad var när informanten vårdades i en 

sal tillsammans med tre andra, äldre patienter av olika kön. Rebecka skrev i sin blogg att hon 

upplevde obehag eftersom de andra patienterna såg ut att vara döende, och gav ifrån sig 

märkliga ljud. Tillslut blev hon tvungen att be om en enkelsal då obehaget blev för stort, och 

sjuksköterskan ordnade en enkelsal. Denna handling gjorde att Rebecka kände sig respekterad. 

Vikten av att bli respekterad sågs också i att läkaren lät informanter bestämma själva och att 

hälso- och sjukvårdspersonal ej skrattade åt det informanterna sa som ett uttryck på att de inte 

trodde på dem.  

Att uppleva att inte bli respekterad var lika vanligt förekommande som att bli respekterad. Att 

inte bli respekterad ledde till att informanterna kände sig osäkra och mindervärdiga. Ett exempel 

på upplevelsen av detta, var då Emma ett flertal gånger bad hälso- och sjukvårdspersonalen om 

att få ut sin journal, utan att få den. Flera informanter upplevde också att läkare inte lyssnat på 
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dem, utan bara skrattat åt det de sa eller hur de kvinnliga informanterna ombads göra 

graviditetstest när de sökte vård innan de fått cancerdiagnosen, då hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte trodde att informanterna var sjuka. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det har förekommit att den nätnografiska designen blivit kritiserad på grund av att forskaren ej 

går ut i fältet, och för anteckningar, utan istället sitter vid en dator och insamlar material 

(Salzmann-Erikson & Eriksson, 2012). Däremot är nätnografimetoden tidssparande, och 

mindre kostsam än en etnografistudie. Anledningen till att nätnografimetoden är tidssparande 

är att datan redan finns nedskriven och forskaren kan kopiera text och klistra in i ett dokument 

(ibid.). Att vara ute på fältet och genomföra intervjuer kan vara tidskrävande då det till exempel 

är svårare att skapa kontakt med informanter, hitta lämplig tid för intervju och transkribera 

inhämtat material (Danielson, 2012b).  

Den nätnografiska designen kan användas både vid inhämtning av data från internetforum och 

från bloggar. Internetforum är skapade för att en diskussion ska kunna föras om olika ämnen 

(Fogelström, u.å). Forum lämpar sig för forskning av interaktioner och gemensamma 

värderingar (Salzman-Erikson & Eriksson, 2012). I en blogg kan bloggaren skriva om sina 

innersta tankar, känslor och upplevelser. Bloggar kan användas för att öka kunskapen om hur 

en patient upplever hälso- och sjukvården (Dahlborg-Lyckhage, 2012b). Bloggar lämpar sig 

bra för kvalitativ forskning då forskaren vill studera andras tankar och känslor. Med detta som 

stöd ansågs bloggar vara en bättre källa, än forum, för datainsamling för att uppfylla studiens 

syfte.  

Vid varje studie måste datamaterialets tillförlitlighet granskas. Eftersom bloggar är skrivna för 

att beskriva tankar och funderingar, och ej för forskning, kan bloggar ses som tillförlitliga 

(Salzmann-Erikson & Eriksson, 2012). Kang (2010) beskriver 14 punkter som bör beaktas vid 

tillförlitlighetsgranskning av en blogg. Dessa 14 punkter delas in i två kategorier, där den första 

handlar om bloggarens tillförlitlighet, och den andra om innehållets tillförlitlighet. Det 

viktigaste för bloggarens tillförlitlighet är inflytande och transparens. Dessa punkter innebär att 

bloggaren är en välkänd person (till exempel en stadsledare eller känd personlighet) samt är 

öppen. Att en person är välkänd innebär inte att det personen skriver är tillförlitligt, utan att det 

finns mindre risk att personen använder alias (ibid.). Med alias menas att bloggaren till exempel 

kan uppge annan ålder, kön eller etnisk bakgrund än i verkligheten (Skärsäter & Ali, 2012). 

Öppenhet innebär att bloggaren inte döljer fakta om sig själv (Kang, 2010). Vidare anförs att 

tillförlitliga inlägg bör vara insiktsfulla, informativa och konsekventa. Med dessa tre menas att 
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blogginläggen har djupa tankar och innehåller många personliga åsikter, samt att blogginläggen 

innehåller information om ett eller flera ämnen och bloggaren har konsekventa åsikter (Kang, 

2010).  

I denna studie granskades informanterna utifrån de viktigaste punkterna för bloggarens och 

bloggens tillförlitlighet som är beskrivna av Kang (2010). Tillförlitligheten sågs hos de utvalda 

informanterna då flera av informanterna var aktiva inom en förening för unga vuxna med cancer 

och några var med i kampanjer för föreningen och andra i radioprogram. Detta kan ses som att 

de var inflytelserika. Transparensen granskades vid den översiktliga genomgången av 

bloggarna. Endast bloggar där informantens ålder framgick, och vad bloggen handlade om, 

valdes ut. Gällande blogginläggens tillförlitlighet skrev personerna i de utvalda bloggarna om 

deras innersta känslor, gav information om upplevelser kring sin sjukdom och uppvisade 

konsekvens genom att skriva flera blogginlägg om liknande känslor. 

Tillförlitlighet i en studie innebär hur väl studien kan upprepas (Polit & Beck, 2011). Detta 

innebär att andra studier ska kunna få samma eller likande resultat, vid användandet av liknande 

informanter i samma eller likande kontext (ibid.). Denna studie använde blogginlägg som data. 

Bloggar som var aktuella i denna studie kan ha blivit inaktuella om studien skulle upprepas vid 

ett senare tillfälle. Detta kan göra att en annan forskare måste hitta andra bloggar. Resultatet 

kan fortfarande bli liknande, om liknande informanter används i en liknande kontext. 

Under en studie sker alltid exklusioner och bortfall (Billhult & Gunnarsson, 2012). Vissa 

bloggar uppfyllde inte studiens inklusionskriterier, och utgjorde ett planerat bortfall före 

datainsamlingen. Efter datainsamlingens början bör minsta möjliga antal informanter 

exkluderas, då studiens slutsats annars kan bli osäker (ibid.). Under datainsamlingen i denna 

studie exkluderades en informant som ansågs ha för stort inflytande. Risken med att ha en 

informant, som utgör en stor del av resultatet, är att resultatet blir snedvridet. Alternativet till 

exklusion hade varit att välja ut passande antal blogginlägg, men detta hade inneburit att data 

medvetet hade undvikits för att det kvarvarande skulle passa in i resultatet. Detta kunde också 

gjort resultatet snedvridet. 

Enligt Kjellström (2012) bör studier ej utesluta ett kön eller en ålder. Grupperna ska dessutom 

vara proportionellt företrädda. Med detta menas att det ska vara ungefär lika många av varje 

kön, och åldern på informanterna ska vara spridd i hela åldersintervallet för att undvika bias 

(ibid.). Denna studies informanter innefattade tre män och fem kvinnor. Eftersom kvinnorna 
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var fler kunde detta möjligtvis lett till bias. Vid insamlandet av data hittades bloggar skrivna av 

personer i åldrarna 20-26 år. Detta täckte inte hela ålderintervallet, som i studien bestämdes till 

16-30 år. Några av informanterna hade fått sin diagnos vid 16-17 års ålder, och upplevelser från 

dessa åldrar sågs i bloggarna. Vissa informanter berättade även om återblickar från övre 

tonåren. Däremot kunde upplevelsen hos 27-30 åringar inte ses som en del av resultatet då 

bloggar skrivna av personer i det här åldersintervallet ej kunde identifieras.  

Studien inkluderade endast de som förde en blogg. Bland de exkluderade fanns bland annat de 

som inte hade tillgång till dator eller internet, inte kunde skriva eller inte var intresserade av att 

föra en blogg. Skärsäter och Ali (2012) belyser att alla inte har tillgång till internet och att en 

viss teknisk kunskap krävs för att kunna skriva en blogg. Exkluderades gjordes också bloggar 

som var skrivna på annat språk än svenska. Språket i de utvalda bloggarna i denna studie 

bestämdes till svenska, för att språkförbistringar ej skulle ske. Salzmann-Erikson och Eriksson 

(2012) menar att det är lättare att förstå, och tolka, undertexten i en berättelse, om den är skriven 

på forskarens modersmål. Eftersom det finns ett samband mellan språk och kultur kan kulturen 

missuppfattas om en text är skriven på ett annat språk än modersmålet. Däremot är svenska ett 

litet språk. Det är svårare att skydda informanternas identiteter, vid val av ett litet språk, 

eftersom det finns få bloggar skrivna på små språk. Det är lättare att skydda en informants 

identitet om bloggen är skriven på ett större språk, till exempel engelska eller kinesiska (ibid.). 

Vid inklusionskriteriernas fastställande, valdes språket på bloggarna till svenska för att 

språkkulturen inte skulle påverka resultatet.     

För att få en hög trovärdighet i en studie, rekommenderar Danielson (2012a), att citat används 

vid presentation av resultatet. Däremot menar Salzmann-Erikson och Eriksson (2012) att 

informantens identitet måste skyddas och därmed bör citat undvikas. För att skydda 

informantens identitet presenterades inga citat i denna studie, men för att ge studien högre 

trovärdighet presenterades exempel på händelser.  

För att göra en kvalitativ studie trovärdig, och därmed giltig, ska de meningsbärande enheterna 

ej vara för långa eller för korta (Graneheim & Lundman, 2004). För långa enheter kan innehålla 

flera meningsbärande delar, medan för korta enheter kan leda till att de tas ur sitt sammanhang 

(ibid.). Om ett blogginlägg, i denna studie, hade flera meningsbärande delar, togs flera enheter 

ut. Detta gjordes för att långa enheter hade varit svåra att passa in under samma tema. Om 

sammanhanget i enheten var oklart granskades blogginlägget ytterligare en gång för att inte 
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riskera att det hamnade under fel tema. Graneheim och Lundman (2004) påpekar även att om 

en studie ska vara trovärdig behöver temana inkludera all insamlad data. Under analysen 

exkluderades ingen data utan teman skapades med syfte att inkludera alla meningsbärande 

delar. Trovärdighet kan också stärkas genom att låta vänner, kollegor eller studiekamrater 

kritiskt granska resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). Detta för att diskutera om det finns 

fler tolkningar i resultatet eller om resultatet tycks vara överförbart (ibid.). Denna studie blev, 

ett flertal gånger, granskad av studiekamrater och handledare under studiens gång.  

Överförbarhet är hur väl resultatet kan tillämpas i en annan miljö eller grupp (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det är upp till läsaren att bestämma hur väl ett resultat går att överföra. 

Forskaren kan, genom att tydligt beskriva datainsamling, dataanalys och resultatet i sin kontext, 

ge läsaren en möjlighet att överväga hur väl resultatet kan överföras (ibid.). Under studien 

gjordes ett försök att tillämpa detta genom att tydligt beskriva genomförandet av studien samt 

resultatet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade både tillgodosedda och ej tillgodosedda behov hos de unga vuxna med cancer, 

som diskuterades tillsammans med motivationsteorin. Enligt motivationsteorin strävar alla 

människor efter att förverkliga sig själva (Maslow, 1943). För att uppnå självförverkligande 

behöver individen uppfylla sina behov enligt behovshierarkin. De olika behoven som 

identifierades i studien relaterades till motivationsteorin. Figur 2 visar vilka identifierade behov 

som hörde till vilken behovsnivå i motivationsteorin. Att vara långt ner i hierarkin kan innebära 

låg livskvalité och livskvalitén ökar vid uppfyllandet av behov (Cassar & Baldacchino,2012). 

Rodriges et al. (2013) diskuterar om det viktigaste för livskvalité kan vara att ha socialt stöd, 

men menar att alla upplevda behov tillsammans skapar den sammanlagda graden av livskvalité 

hos den cancerdrabbade (Rodriges et al. 2013).  
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Figur 2. Identifierade behov under de olika nivåerna i Motivationsteorin 

 

Fysiologiska behov 

Längst ner i hierarkin finns de fysiologiska behoven. På denna nivå fanns behovet av adekvat 

smärtlindring. Smärta kan upplevas fysiskt, psykiskt, socialt och spirituellt/andligt (Satija, 

Singh, Kashyap & Bhatnagar, 2014). Dessa tillsammans skapar den totala smärtan hos patienten 

(ibid.). Obehandlad smärta kan leda till komplikationer som försämrat immunförsvar och 

påverkan av hjärt- och kärlsystemet (Richards & Schub, 2014). Smärta hos cancerpatienter kan 

uppkomma i samband med behandlingar (Badr Naga, AL-Khasib, & Othman, 2014; Zebrack, 

2011), som biverkningar och/eller från det cancerdrabbade området (Badr Naga et al., 2014). 

Smärta var ett återkommande problem i blogginläggen och informanterna uttryckte ett behov 

av adekvat smärtlindring (Satija et al. 2014). Behovet av adekvat smärtlindring uttrycktes på 

både en fysisk och psykisk nivå. Fysisk smärta kan ofta lindras med hjälp av smärtlindrande 
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läkemedel, medan psykisk smärta är svårare att lindra (Satija et al., 2014). Psykisk smärta kan 

lindras genom att någon lyssnar på patienten (ibid.). Då hälso- och sjukvården kan hjälpa till 

med smärtlindrande läkemedel och samtalskontakter är adekvat smärtlindring ett 

omvårdnadsbehov. Då balans i kroppen är det önskvärda på denna nivå, är smärtfrihet vitalt för 

att uppnå detta. 

Trygghetsbehov 

Vid relativt åtgärdad smärta befann sig den unga vuxna med cancer på trygghetsnivån. På denna 

nivå fanns behov av att finna copingstrategier och hantering av negativa känslor.  

Copingstrategier används av alla individer för att hantera en nyuppkommen situation (Sharma, 

2014). Förloppet att finna nya copingstrategier kallas copingprocess (Ramini, Brown och 

Buckner, 2008). Unga vuxna har svårare, än äldre, att finna copingstrategier för att kunna 

hantera sin nya sjukdom, och kan lätt förlora sin självständighet (Tickner, 2010). Att finna 

copingstrategier var ett av behoven som identifierades. Individuella lösningar på coping 

identifierades i denna studie. Ramini et al. (2008) konstaterar att hälso- och sjukvårdspersonal 

måste följa patientens copingprocess för att kunna möta patientens behov, samt hjälpa patienten 

finna copingstrategier anpassade för patienten (ibid.). Då copingprocessen kan komma att 

fortgå även efter avslutad vårdtid var detta både ett behov och ett omvårdnadsbehov. Genom 

att finna copingstrategier kunde rutiner skapas. Med rutiner skapas en förutsägbarhet som i sin 

tur leder till trygghet (Maslow, 1943). 

Vid cancersjukdom upplevs ofta negativa känslor (Alexander et al., 2011) och dödsångest 

(Keim-Malpass & Steevens, 2012; Hamilton, 2006), vilket också framkom i den här studien. 

Behovet kunde ses som att lära sig hantera dessa negativa känslor. Schroevers, Kraaij och 

Garnefski (2008) menar att det finns flera sätt för cancerpatienter att hantera negativa känslor. 

Det bästa sättet att hantera negativa känslor är att försöka vända de negativa känslorna till något 

positivt, genom att till exempel hitta alternativa uppnåbara mål (ibid.). Ett annat sätt att hantera 

sina negativa känslor kan vara att prata med en psykolog eller kurator (Claiborn, 2014). Då 

både psykolog och kurator arbetar inom hälso- och sjukvården är behovet av att hantera 

negativa känslor ett omvårdnadsbehov. Känslosamma människor kan uppfatta världen som 

överväldigande och hotande, och har därav stort behov av trygghet. Om individen klarar av att 

hantera sina känslor kan en trygghet skapas (Maslow, 1943). 
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Tillhörighets- och kärleksbehov 

Om de fysiologiska- och trygghetsbehoven var relativt uppfyllda befann sig den unga vuxna 

med cancer på nivån av tillhörighets- och kärleksbehov. På denna nivå identifierades behoven 

av närstående och relationsskapande.  

Williams (2013) hävdar att unga vuxna med cancer hellre umgås med andra unga vuxna i 

samma situation, än med närstående. Trevino, Fasciano, Block och Prigerson (2013) poängterar 

att socialt stöd är viktigt för det psykiska välmåendet hos unga vuxna med cancer. Trevino et 

al. menar, i motsats till Williams (2013), att det viktigaste sociala stödet är att ha närstående att 

prata med. I denna studie sågs behovet av närstående. Det viktigaste sociala stödet för 

informanterna, i studien, var att få prata med sina närstående, vilket fick dem att må bra. För att 

stödja unga vuxna med cancer, som är inlagda på sjukhus, kan hälso- och sjukvårdspersonal 

underlätta för de unga vuxna att umgås med sina närstående. Detta kan lösas på flera sätt. 

Utökad besökstid och tillgängliga besöksrum är några alternativ. Omvårdnadsbehovet blev att 

underlätta för de unga vuxna med cancer att träffa sina närstående, medan behovet var att ha 

närstående tillgängliga. 

Genom värdigt bemötande kan relationer skapas (Baillie, Ford, Gallagher & Wainwright, 

2009). I denna studie upptäcktes både bra och dåliga exempel på byggandet av relationer mellan 

informanterna och hälso- och sjukvårdspersonalen, som ledde till ett behov av 

relationsskapande. Relationsskapande mellan personal och patient kan leda till trygghet hos 

patienten som i sin tur kan leda till att patienten vågar öppna sig för hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Legg, 2011) och är därmed ett omvårdnadsbehov.  

Människor har ett behov av att känna en grupptillhörighet och gemenskap (Maslow, 1943). 

Grupptillhörighet, för unga vuxna med cancer, kunde handla om att skapa relationer med hälso- 

och sjukvårdspersonalen och gemenskap kunde vara att umgås med närstående. 

Uppskattningsbehov 

Om den unga vuxna med cancer hade sina tillhörighets- och kärleksbehov relativt uppfyllda 

började de söka efter uppskattning. På uppskattningsnivån fanns behoven av insatt hälso- och 

sjukvårdspersonal, tydlig information och respekt.  
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Stephens (2014) anser att det är viktigt att sjuksköterskor sätter sig in i patientens situation, 

värderingar och tro, för att kunna erbjuda patienten bra vård. I denna studie identifierades ett 

behov av insatt hälso- och sjukvårdspersonal. Var personalen ej insatt kunde detta leda till att 

informanten blev ledsen, och detta kunde leda till att respekten för hälso- och sjukvården 

minskade. Genom att lyssna på patienten kan sjuksköterskor föra en tydlig journal om vad 

patienten har för behov och önskemål (Laitinen, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2010). Journalen 

kan sedan användas av annan hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna sätta sig in i patientens 

situation, och utifrån detta kunna ge patienten bästa möjliga vård (ibid.). Då detta behov handlar 

om att kunna ge patienten bästa möjliga vård är detta ett omvårdnadsbehov. 

Psykologen Dan Katz menar att människan har ett omättligt behov av information (Sveriges 

radio, 2014). Vidare nämner Katz att vid oförutsedda händelser ökar individens behov av 

information. Unga vuxna med cancer är i stort behov av information (Decker, Haase & Bell, 

2007). Brist på information leder till osäkerhet hos unga vuxna med cancer. Vid bristfällig 

information visste informanterna i studien inte hur de skulle handla (ibid.). I denna studie 

identifierades ett behov av tydlig information. Studien fann att tydlig information till exempel 

kunde ges genom att vårdgivaren ritade bilder samtidigt som information gavs. Dyson, 

Thompson, Palmer, Thomas och Schofield (2012) fastslår, i enlighet med detta, att information 

till unga vuxna med cancer bör förmedlas i samband med bilder och diagram. Eftersom 

informationen önskas från hälso- och sjukvårdspersonalen är detta ett omvårdnadsbehov. 

Jackson (2003) menar att unga vuxna i hälso- och sjukvården upplevde att personalen inte 

visade dem respekt och inte tog dem på allvar. I denna studie beskrev flera av informanterna 

hur hälso- och sjukvårdspersonal inte respekterade dem genom att skratta åt dem.  De unga 

vuxna med cancer hade ett behov av att bli respekterade. Behovet av att bli respekterad kan 

lösas genom att hälso- och sjukvårdspersonal visar en vänligare attityd mot unga vuxna som 

söker hälso- och sjukvård (ibid.) och är därav ett omvårdnadsbehov.  

På denna nivå finns ett behov av att skapa en bra självkänsla (Maslow, 1943). Självkänslan 

bygger på acceptans från andra och innehavande av kunskap. Behovet av respekt och insatt 

hälso- och sjukvårdspersonal bygger båda på acceptans. Genom att hälso- och 

sjukvårdspersonal satte sig in i patientens situation kunde patienten uppleva sig accepterad, 

samtidigt som respekt handlar om att visa acceptans för varandras åsikter. I detta sammanhang 

innebar innehavande av kunskap att den unga vuxna med cancer skulle inneha kunskap om 
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sjukdomstillståndet. För att uppnå detta krävdes tydlig information från hälso- och 

sjukvårdpersonal.       

Behov av självförverkligande 

Om alla tidigare nämnda nivåer är uppnådda skapas ett behov av självförverkligande (Maslow, 

1943). På denna nivå identifierades inga behov. Behov som skulle kunnat finnas på denna nivå 

kunde till exempel ha varit drömmar om framtiden eller studie- och karriärplaner. Det som sågs 

i studien angående framtiden var att den var oviss och inga planer på framtida studier eller 

karriär kunde ses i de utvalda inläggen. Detta kunde tyda på att de unga vuxna med cancer hade 

för många ouppfyllda behov i tidigare nivåer för att kunna nå denna nivå men det kan också 

tyda på att behov av självförverkligande ligger utanför ramen av att behov är det som är 

fundamentalt för att människor inte ska fara illa. Genom att hjälpa de unga vuxna med cancer 

att tillfredsställa de behov, som studien identifierade, ges de unga vuxna med cancer möjlighet 

att uppnå självförverkligande.  

Slutsats 

Denna studie identifierade åtta behov som fanns på de fyra nedersta stegen i motivationsteorin. 

Genom att hjälpa unga vuxna med cancer att uppfylla dessa behov kan hälso- och 

sjukvårdspersonal ge dem en möjlighet att uppnå självförverkligande för att unga vuxna med 

cancer ska kunna leva och inte bara överleva. 

Klinisk betydelse  

Studiens resultat visade att unga vuxna med cancer hade otillfredsställda behov. Resultatet kan 

bidra till en ökad förståelse för unga vuxna med cancers behov. Genom att ta del av unga vuxna 

med cancers berättelser kan hälso- och sjukvårdspersonal också få större förståelse för 

patientens perspektiv av vårdandet, och därav kan de få en djupare insikt om hur det är att bli 

sjuk. 

Förslag på vidare forskning 

Det saknas tillräcklig forskning om unga vuxna med cancers behov. Utifrån studiens resultat 

skulle en ny studie kunna utformas för prövning av om denna studies resultat är tillförlitligt och 

överförbart. Den ytterligare forskningen på ämnet behövs för att kunna skapa riktlinjer inom 

hälso- och sjukvården. Detta kan leda till att unga vuxna med cancer får en möjlighet att 

självförverkliga sig. 
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Genom att studera behoven hos unga vuxna, med andra sjukdomar än cancer, kan eventuella 

likheter ses och gemensamma behov identifieras. Utifrån en sådan studie skulle allmänna 

riktlinjer angående vårdandet av unga vuxna kunna skapas. 

Författarnas insatser 

Hela arbetet gjordes av författarna sittandes tillsammans med varsin dator. Arbetet inleddes 

med att båda författarna läste in sig på designen samt tillsammans skrev syfte, 

problemformulering och design. Därefter inhämtades bloggar. Vid första urvalet av inlägg läste 

A.H fyra bloggar och M.G fem bloggar. Sedan läste båda författarna all den insamlade datan 

för att rätt tolkning av materialet skulle ske. Datamaterialet analyserades tillsammans. Efter 

analysen skrevs resterande delar i metod samt bakgrund. Sedan skrev författarna ned resultatet. 

Vid färdigskrivet resultat påbörjades diskussionen. Där hjälptes författarna åt att hitta lämpliga 

artiklar. Sist skrevs sammanfattning och abstract. Författarna har skrivit i uppsatsen varannan 

dag och författaren som inte varit sekreterare har hjälpt till med till exempel meningsbyggnad 

samt finna referenser. 
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