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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Cancer är den näst största dödsorsaken bland människor efter hjärt- och 

kärlsjukdomar. År 2015 var det 23 455 personer som avled på grund av sin cancersjukdom 

varav 76 personer var unga människor. När en ung människa får en cancerdiagnos kan 

negativa känslor framkallas då livet förändras och framtiden blir oviss. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa unga människors upplevelser av att leva med obotlig 

cancer. 

Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier om unga 

människors upplevelse av att leva med obotlig cancer. Självbiografierna är granskade och 

innehållsanalys har använt som metod i analysen. 

Resultat: De unga människornas upplevelser av att leva med obotlig cancer beskrevs genom 

fyra kategorier och nio underkategorier. Det framkom i resultatet att de upplevde att kroppen 

svek dem, att behandlingen gav negativa biverkningar, att relationen till andra betydde 

mycket och att det trots sjukdom är möjligt att uppleva välbefinnande.   

Slutsats: Det framkommer i studiens resultat att de unga människorna som har obotlig cancer 

upplever både välbefinnande och att kroppen sviker dem under sjukdomstiden. De hanterade 

känslorna som den obotliga cancerdiagnosen medför på olika sätt. Det är därför viktigt att se 

varje människa som unik i vårdandet av cancerpatienter. 
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INLEDNING 
Sjuksköterskans främsta uppgift är att lindra lidande, hjälpa patienten att uppnå 

välbefinnande och stödja dennes hälsoprocesser. Sjuksköterskan bör individanpassa vården 

utifrån patientens behov och få den att känna sig delaktig (Dahlberg & Segesten). Detta är 

särskilt viktigt när en ung människa drabbas av obotlig cancer då det kan innebära stora 

påfrestningar i livsvärlden då livet plötsligt förändras. Unga människor har hela livet framför 

sig till skillnad från äldre människor som har fått uppleva större delen av sina liv.  

 

Författarna valde detta ämne och betraktar det som viktigt och betydelsefullt eftersom de 

själva är inom samma åldersgrupp som studien inriktar sig på. Som blivande sjuksköterskor 

anser författarna att det skulle vara svårt att bemöta en ung människa med cancer och valde 

därför att studera detta ämne djupare. Det är viktigt att kunna bidra med kunskap till 

sjuksköterskor om unga människors upplevelser av att leva med obotlig cancer då det finns 

ett behov för sjuksköterskor att få en ökad förståelse. En ökad kunskap inom det aktuella 

ämnet kan leda till att sjuksköterskor får en bättre insikt i hur de ska tillgodose den unga 

människans behov i vården.  

 

BAKGRUND 

Unga människor 

Sand och Strang (2013) menar att det är svårt att ange en definition och åldersgräns för en 

ung vuxen men anser att det är någonstans mellan 18–25 år. Enligt Socialstyrelsen (2016) 

anses en ung vuxen vara mellan 18–29 år. Under de unga åren skapas grunden för det vuxna 

livet då många val och beslut om framtiden görs. Det kan handla om val av utbildning, 

resmål, kärleksrelationer eller att ta steget att flytta hemifrån. Under denna period kan 

känslorna växla mellan sårbarhet, osäkerhet och övermod (Sand & Strang). Enligt Korsvold 

et., al (2016) framkallas negativa känslor både hos patienten och dess anhöriga när en ung 

människa får en cancerdiagnos. Widell (2015) menar att den unga människan ställs inför att 

gå miste om framtiden vilket skapar oro och rädsla. Enligt Korsvold et. al (2016) drabbas de 

flesta unga människor inte av en dödlig sjukdom vilket gör det desto värre när det väl händer. 

Stark. et al (2015) beskriver att unga människor ofta hamnar någonstans mellan barn- och 

vuxencancervården vilket gör att de inte alltid får optimal vård som är anpassad just för dem. 

Unga människor befinner sig i övergången till vuxenlivet vilket gör att de tillhör en egen unik 

grupp. Enligt Widell (2015) har unga människor liknande uppfattning som vuxna om 

sjukdom och död samt kan se följderna av det. Den unga människan strävar efter att leva ett 

självständigt liv men kan åter komma att bli beroende av de närståendes stöd vid svår 

sjukdom.  
 

Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som kan ha varierande orsaker. Det 

som är gemensamt för cancersjukdomar är att det sker en okontrollerad celldelning i kroppen. 

I en frisk kropp bildas ständigt nya celler och det sker genom celldelning för att ersätta gamla 

celler. Vid cancer rubbas celldelningen vilket innebär att cellen delar sig okontrollerat och 

bildar cancerceller som vid vissa cancerformer kan bilda tumörer i form av knölar i kroppen. 

Dessa knölar kan vara godartade eller elakartade tumörer (Einhorn, 2016). En elakartad 

tumör har förmågan att tränga sig in i vävnad runt omkring eller lossna från primärtumören 

och spridas via blod och lymfa. Detta gör att cancern kan sprida sig till andra delar av 

kroppen än där den bildats vilket kallas för metastasering (Cancerfonden, 2016b). En 

cancersjukdom som inte bildar tumörer är leukemi där det blir cancer i benmärgen där blodet 
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bildas (Cancerfonden, 2016a). Cancer är en sjukdom som ger varierande effekter och symtom 

beroende vilken typ av cancer det är. Symtomen påverkas av var i kroppen cancern har 

angripit, till exempel kan förändrade avföringsvanor som diarré och förstoppning tyda på 

cancer i mag- och tarmkanalen. Om det är en knöl som bildas i ett organ kan den förstöra 

organets funktion och trycka på känselnerver vilket kan leda till smärta. Det kan också bildas 

en inflammatorisk reaktion i kroppen som kan leda till feber, trötthet, minskad aptit, 

viktminskning och illamående (Björnstad, 2017).  

 

Cancer är den näst största dödsorsaken bland kvinnor och män efter hjärt- och kärlsjukdomar 

(Lindqvist & Rasmussen, 2009). I Sverige drabbas en av tre människor av cancer och runt en 

halv miljon människor har någon gång fått en cancerdiagnos. År 2014 registrerades 64 455 

personer med cancersjukdom (Cancerfondsrapporten, 2016). Det var 23 455 personer som 

avled år 2015 på grund av sin cancersjukdom och av dessa var 76 personer unga människor 

mellan 15 och 29 år (Socialstyrelsen, 2017). Antalet patienter som insjuknar i cancer ökar 

varje år samtidigt som dödligheten minskar då forskningen går framåt 

(Cancerfondsrapporten, 2016). 

 

Behandling vid cancer 

Det är inte bara sjukdomen som ger effekter, även de terapier som används för att behandla 

cancern ger många obehagliga biverkningar. En av behandlingsmetoderna är cytostatika som 

är ett cellgift som angriper cancercellerna i kroppen, men eftersom cytostatikan går via blodet 

angriper det även de friska cellerna (Cancerfonden, 2014). Detta kan ge biverkningar som 

illamående, trötthet, aptitlöshet, försämrade tarmvanor, smärta, håravfall samt påverkan på 

sexlivet. Vissa av dessa symtom kan uppstå direkt efter behandlingen skett och en del kan 

finnas kvar en lång tid efter avslutad behandling (Lorusso et al., 2016). 

Cytostatikabehandling kan ges trots att cancern är obotlig, men då i syfte att förlänga livet. 

Cytostatika kan dock ge obehagliga biverkningar vilket patienten måste överväga i beslutet 

om att få cytostatikabehandling (Nilbert, Jerkeman & Engellau, 2011). En annan vanlig 

behandlingsmetod vid cancer är strålbehandling. Strålningen förstör cancercellernas DNA 

och minskar därmed storleken på tumören (Cancerfonden, 2015). Biverkningarna av 

behandlingsmetoden har att göra med vilken del av kroppen som bestrålas och hur pass 

känslig vävnaden i området är. Vanliga biverkningar är led- och skelettsmärtor då rörligheten 

kan bli begränsad och kännas stram. Hudförändringar kan också förekomma i form av att 

känseln, utseendet och pigmentet förändras. De slemhinnor som finns i munnen och halsen 

kan också påverkas genom att de blir torra och irriterade vilket kan göra att personen får 

rethosta eller bildar mer slem (Bergmark, 2007). Strålning kan även användas vid obotlig 

cancer för att motverka biverkningar och smärta (Cancerfonden, 2015). Enligt Björnstad 

(2015) är operation ytterligare en behandlingsmetod vid cancer som idag är den äldsta och 

vanligaste behandlingen då cirka hälften av alla cancerpatienter opereras. Målet med 

operationen är att få bort alla cancerceller om det är möjligt och för att detta ska uppnås 

måste även en del frisk vävnad som omger tumören tas bort. Vävnaden som tas bort 

undersöks noga i mikroskop för att få en tydlig bild över sjukdomens karaktär och 

utbredning. För att en patient ska genomgå en operation vid cancersjukdom överväger 

läkaren riskerna noga innan ett beslut tas då det innebär en stor påverkan och påfrestning på 

kroppen. Läkaren bedömer patientens allmäntillstånd, hjärt- och lungfunktion samt andra 

sjukdomar av betydelse innan en operation utförs. 
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Obotlig cancer 

Cancern blir obotlig då det inte går att operera bort tumören eller behandla på andra sätt. Den 

kan också ha spridit sig till flera organ vilket gör att den blir svår att behandla och blir då 

obotlig. Men trots att cancern är obotlig är det möjligt att leva länge då det finns effektiva 

läkemedel och behandlingar som bromsar sjukdomen. Vissa cancertyper är dock mer 

aggressiva än andra vilket kan göra att sjukdomsförloppet går snabbare och då blir 

levnadstiden kort. Effekter av behandling och dess biverkningar påverkas bland annat av 

åldern och tidigare sjukdomar. Det är därmed väldigt svårt att säga hur länge en ung 

människa med obotlig cancer kommer att leva då alla som drabbas av sjukdomen är unika 

(Region Örebro län, 2014). Trots obotlig sjukdom är det dock möjligt att erfara 

välbefinnande. Beroende på vilket synsätt den unga människan har och hur den förhåller sig 

till sin sjukdom kan den uppleva välbefinnande om den till exempel lyckas delta i olika 

aktiviteter eller genomföra livsprojekt som är av betydelse. Det är särskilt viktigt att en ung 

människa med en obotlig sjukdom finner strategier för att klara av att göra betydelsefulla 

saker för att uppleva välbefinnande och känna att livet känns meningsfullt (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Palliativ vård  

Vårdandet av patienten övergår till palliativ vård när en cancersjukdom blir obotlig (Thomé 

& Hellblom, 2011; Randén, Helde Frankling, Runesdotter & Strang, 2013). Enligt Randén et. 

al (2013) innebär palliativ vård att lindra symtom, motverka lidande och göra den sista tiden 

så bra som möjligt för patienten. Den palliativa fasen kan variera i tid från veckor och 

månader till flera år, beroende på den primära diagnosen och det metastatiska mönstret. Da 

Silva et al. (2014) beskriver att patienten ska behandlas med värdighet och respekt i den 

palliativa fasen. Det är viktigt att tillgodose patientens fysiska, sociala, psykiska och andliga 

behov inom den palliativa vården vilket även innebär att kunna ge anhöriga stöd i deras 

sorgearbete (Fridegren & Lyckander, 2013; Jeppson & Thome, 2015). Målet med palliativ 

vård är att skapa högsta möjliga livskvalité för patienten (Fridegren & Lyckander, 2013; Sand 

& Strang, 2013; Jeppson & Thomé, 2015). Sand och Strang (2013) menar dock att det kan 

vara svårt att erfara livskvalité om patienten har dödsångest, upplever meningslöshet, känner 

sig ensam och övergiven eller har oro och ångest. Birkler (2007) anser att sjuksköterskan ska 

prioritera att främja patientens livskvalité snarare än livslängden. Hannon, Swami, Rodin, 

Pope och Zimmermann (2017) menar att vårdteam som inriktar sig på palliativ vård kan 

förbättra livskvalitén hos patienter som lider av obotlig cancer genom stöd och kunskap. 

Vårdteamet kan förklara och informera mer ingående om olika behandlingsmetoder och 

läkemedel och kan också hjälpa till med att diskutera olika beslut som patienten måste fatta i 

det palliativa skedet.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Den aktuella studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv, vilket enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) innebär att främja patientens hälsa och välbefinnande. Ett vårdvetenskapligt 

perspektiv innebär även att se människan som en levd kropp med livsvärlden i fokus utifrån 

ett helhetsperspektiv där det existentiella, andliga, psykiska och fysiska ingår.  

 

Livsvärld 

Med livsvärlden menas förståelsen av patientperspektivet och den verklighet som en 

människa upplever. Beroende på en människas bakgrund och tidigare erfarenheter är 

livsvärlden individuell och unik. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en öppenhet för 
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den unga människan och dennes livsvärld samt anpassar vårdandet efter detta. Genom 

livsvärlden är det möjligt att förstå hur en ung människa upplever det att vara sjuk och vad 

hälsa och lidande innebär för den (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Lindqvist och 

Rasmussen (2009) är det oftast en stor livsavgörande händelse när någon drabbas av obotlig 

cancer vilket påverkar livsvärlden.  

 

Levd kropp 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att med vårdvetenskapen som grund kan vi se 

kroppen som “levd”. Den levda kroppen består av upplevelser, minnen, erfarenheter, tankar 

och känslor. Människan har tillgång till livet genom sin kropp vilket gör det omöjligt att leva 

utan den. Människan har inte sin kropp utan är sin kropp som innebär liv och existens. Det är 

inte bara det fysiska och kroppsliga som påverkas vid obotlig sjukdom, utan även det 

psykiska och människans känsloliv kommer att påverkas. Vid sjukdom kan kroppen vara ett 

hinder och ger då inte längre tillgång till att leva ett fulländat liv. Plötsligt är det inte längre 

möjligt för den unga människan att lita på att den egna kroppen fungerar som den ska i alla 

situationer.  

 

Hälsa och välbefinnande 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsa ett tillstånd då människan upplever fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande i sin livsvärld. Hälsa utgår från den totala livssituationen 

och innebär välmående samt förmågan att leva sitt liv. Välbefinnande beskrivs vidare som att 

“vara i stånd till”, vilket innebär att klara av saker. Enligt Birkler, (2007) är den konkreta 

objektiva uppfattningen av välbefinnande friskhet och frånvaro av sjukdomssymtom. Den 

subjektiva upplevelsen av välbefinnande beror på hur sjuk människan själv känner sig. En del 

kan känna sig sjuka trots att ingen sjukdom har konstaterats medan de som har en konstaterad 

sjukdom kan känna sig friska då de kan intala sig detta. Dahlberg och Segesten (2010) menar 

hälsa kan innebära olika saker för olika människor beroende på vad som är meningsfullt för 

dem. Hälsan kan påverkas negativt när en människa drabbas av en obotlig sjukdom, men det 

är trots allt möjligt att ändå erfara hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Vid svår sjukdom 

är det viktigt för människan att prioritera att göra det som känns betydelsefullt för att göra 

den sista tiden meningsfull. Människan kan då se livet på ett annat sätt vilket gör att den kan 

glädjas åt små saker som tidigare inte uppskattats.  

 

PROBLEMFORMULERING 
Ordet cancer väcker många tankar och känslor och de flesta har någon i sin närhet som har 

drabbats av denna sjukdom. Men det är stor skillnad på att få en cancerdiagnos som ung och 

inte få bli gammal jämfört med att få det som äldre och ha levt ett långt liv. Att drabbas av en 

obotlig cancersjukdom som ung har en stor påverkan på människans livsvärld då den vet att 

tiden är begränsad. I dagens samhälle är det mer vanligt förekommande att äldre människor 

drabbas av cancer och därför är cancervården mer anpassad för äldre än för yngre människor. 

Detta kan påverka vårdandet för de unga människorna negativt då de kan ha andra behov än 

de äldre. Med den här studien vill vi som blivande sjuksköterskor få större insikt, förståelse 

och kunskap om unga människors upplevelse av att leva med obotlig cancer för att kunna 

tillgodose det stöd och behov som de behöver under deras sista tid i livet. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa unga människors upplevelser av att leva med obotlig cancer. 
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METOD 
Till den aktuella studien valdes en kvalitativ design då syftet var att belysa unga människors 

upplevelser av att leva med obotlig cancer. Enligt Forsberg och Wengström (2015) skapar en 

kvalitativ design förståelse för en människas erfarenheter och upplevelser och ansågs därför 

vara lämplig för den aktuella studien. Bryman (2011) menar att en kvalitativ studie tar 

avstånd från naturvetenskapens teorier som inkluderar siffror och data. Studien har ett 

vårdvetenskapligt synsätt med en induktiv ansats. Vid en induktiv ansats har forskaren ett 

neutralt förhållningssätt där data först samlas in för att nya teorier sedan ska kunna utvecklas 

(Forsberg & Wengström).  

 

Datainsamling 

Den aktuella studien är baserad på självbiografier som beskriver om hur unga människor 

upplever det att leva med obotlig cancer. Självbiografier valdes för att uppfylla studiens syfte 

då litteraturen innehåller omfattande och tydligt material om upplevelser. Enligt Dahlborg-

Lyckhage (2015) är självbiografier skrivna berättelser som kan ses som livsberättelser där 

människor skriver om sin vardag och hur de upplever hälsa och ohälsa. En självbiografi har 

som syfte att beskriva hur en människa upplever och erfar sin livsvärld där det finns mycket 

material att inhämta för en vetenskaplig studie. Berättelser från vårdare, patient och 

närstående utgör en viktig del i vårdandet och berättelserna bidrar till en ökad kunskap för 

sjuksköterskan. För att finna självbiografier som uppfyllde studiens syfte användes Libris 

som databas. Enligt Bryman (2011) är Libris en elektronisk databas som innehåller referenser 

till litteratur från de flesta bibliotek i Sverige. I Libris användes olika sökord relaterade till 

ämnet för att söka efter självbiografier som skulle uppfylla den aktuella studiens syfte (se 

bilaga 1). 

 

Urval och urvalsförfarande 

För att finna ett urval av självbiografier som ansågs relevanta till studiens syfte bestämdes 

inklusionskriterier och exklusionskriterier för att kunna utesluta de självbiografier som av 

någon anledning inte ansågs vara lämpliga för studien. De inklusionskriterier som studien 

utgick från var att de skulle vara självbiografier skrivna av nordiska författare eller översatta 

till svenska. Författarna till självbiografierna skulle vara unga män och kvinnor i åldrarna 18–

29 år då Socialstyrelsen (2016) definierar detta som en ung vuxen. Självbiografierna skulle 

vara skrivna under författarnas sjukdomsförlopp och de skulle ha drabbats av obotlig cancer 

samt att det skulle framstå i självbiografierna att de inte överlevde. Självbiografierna skulle 

vara publicerade mellan år 2000–2017. De exklusionskriterier som studien utgick från var 

äldre människors upplevelser då den har en inriktning på unga människor. Självbiografier 

som var skrivna av författare utanför Norden och självbiografier som var skrivna på ett annat 

språk än svenska uteslöts. De självbiografier som var publicerade innan år 2000 och där 

författaren överlevde cancern uteslöts också. För att granska självbiografiernas kvalitet 

användes Segestens mall för källkritik (Segesten, 2012) (se bilaga 2 och 3). Samtliga fem 

självbiografier som valdes till den aktuella studien uppfyllde studiens inklusionskriterier och 

var godkända enligt kvalitetsgranskningen.  

 

En av självbiografierna (Gidlund, 2013) var känd sedan tidigare av författarna till den 

aktuella studien då han tidigare synts till i olika medier och berättat om sin sjukdom. 

Sökandet efter denna självbiografi gjordes i Libris och sedan undersökte författarna till den 

aktuella studien om den uppfyllde den aktuella studiens inklusionskriterier. Då författarna 

sökte upp denna självbiografi i Libris fann de sökord som var relevanta till studiens syfte och 

dessa sökord användes sedan för att söka efter andra självbiografier till studien (se bilaga 1). 
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Sökord som bland annat användes i sökningen var cancer, biografi och ung. Genom denna 

metod fann författarna ytterligare tre självbiografier. För att sedan finna sammanfattningar till 

dessa självbiografier sökte författarna på Bokus.se och Adlibris.se hemsidor för att undersöka 

om de uppfyllde inklusionskriterierna. En utav författarna till självbiografierna var 16 år när 

han fick sin cancerdiagnos för första gången men var 18 år när sjukdomen blev obotlig och 

därför anser författarna till den aktuella studien att inklusionskriterierna är uppfyllda. 

Författarna till den aktuella studien utgick först från självbiografier där författarna var 18–29 

år gamla, men då det uppstod svårigheter med att finna fem självbiografier inom detta 

åldersspann fick de höja åldersgränsen från 29 år till 35 år.  Författarna tog hjälp av en 

bibliotekarie på Linnéuniversitet i Växjö som vägledde till en sökning som resulterade i en 

självbiografi som uppfyllde inklusionskriterierna. Samtliga fem självbiografier som valdes ut 

hade en tydlig beskrivning om upplevelsen av att vara ung och leva med obotlig cancer. 

 

Analys 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) innebär en analys att förstå sig på datan och att 

förkorta den genom att ta ut relevant material. I analysen bestäms hur data ska analyseras och 

bearbetas. För att genomföra analysen i den aktuella studien användes Lundman och Hällgren 

Granheims (2012) kvalitativa innehållsanalys för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra 

analysen av datamaterialet. En kvalitativ innehållsanalys innebär att granska och tolka texten 

för att sedan identifiera likheter och skillnader i materialet (ibid). Första steget i analysen var 

att båda författarna noggrant läste igenom de fem valda självbiografierna och tog ut 

meningsenheter var för sig i form av citat från självbiografierna som de fann passande för den 

aktuella studiens syfte. Författarna till studien jämförde sedan sina meningsenheter och valde 

gemensamt ut de som de som ansågs relevanta för studiens resultat. Enligt Lundman och 

Hällgren Granheim (2012) utgör en meningsenhet en grund för analysen och är en 

meningsbärande del av texten. Meningsenheter kan vara antingen ord, meningar eller 

stycken. Efter att meningsenheterna valts ut kondenserades dessa vilket innebär att de 

förkortades och blev mer lätthanterliga. Därefter sattes en etikett som kallas för kod som 

kortfattat beskriver innehållet. Det överensstämmande materialet placerades sedan in som 

underkategorier och slutligen som kategorier i studiens resultat. En kategori består av flera 

koder med liknande innehåll (ibid). Det bildades totalt fyra huvudkategorier och nio 

underkategorier. Exempel på hur analysen utfördes visas i tabell 1.  
 

 Tabell 1 

Meningsenhet Kondenserad Kod Underkategori Kategori 

Nackdelen är att jag 

är så fruktansvärt 

trött (Stokke, 2012, 

s. 57). 

Jag är väldigt 

trött. 

 

Trött  Fysiska 

påfrestningar 

När kroppen 

sviker 

Allra mest tänker jag 

på min familj. Jag är 

orolig för dem 

(Stokke, 2012, s.85). 

 

Jag är orolig för 

familjen.  

Oro Oro för 

anhöriga 

Relationen till 

andra 
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Enligt Polit och Beck (2016) bör det tas hänsyn till etiska överväganden i forskning. I 

Helsingforsdeklarationen (2013) beskrivs fyra huvudkrav: information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjandekravet, som syftar till att säkerställa att etiska principer följs 

rörande medicinsk forskning. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

deltagaren om forskningens syfte och samtyckeskravet betyder att deltagaren har rättigheter 

till att bestämma över sitt medverkande. Konfidentialitetskravet går ut på att deltagaren har 

rätt att vara anonym i forskningen och att personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt så att 

allmänheten inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in 

endast får användas till forskningsändamål (ibid). Försiktighetsåtgärder vidtogs i den aktuella 

studien för att säkerställa att deltagarnas rättigheter och integritet skyddas. De ovanstående 

tre kraven: information, samtycke och konfidentialitet, uppfylls i studien eftersom författarna 

till självbiografierna har gjort ett aktivt val att skriva om sina upplevelser av att leva med 

obotlig cancer och publicerat dessa för allmänheten. Enligt Socialstyrelsen (SFS 1960:729) 

har alla människor tillgång till material som är publicerat och därför ansågs den aktuella 

studien inte göra någon skada mot författarna till självbiografierna som valts ut. I den aktuella 

studien tog författarna även hänsyn till nyttjandekravet och använde endast den information 

de fick från självbiografierna till studien och inte till något annat ändamål. För att få fram ett 

trovärdigt resultat som belyser upplevelser skrevs korrekt fakta ner som inhämtats via de 

valda självbiografierna och de valda citaten skrevs ner ordagrant som de skrivits i böckerna.  

 

För att inte påverka resultatet felaktigt med förvrängd information gjorde författarna till den 

aktuella studien sig medvetna om sin förförståelse. De diskuterade tillsammans om hur de 

själva trodde att de skulle kunna vara att leva med obotlig cancer och försökte sedan se 

bortom detta och åsidosätta förförståelsen genom arbetet i hela studien. Enligt Pilhammar 

(2012) betyder begreppet förförståelse forskarens tidigare erfarenheter, kunskaper och 

värderingar som utgör grunden för tolkningen. Enligt Lundman och Hällgren Granheim 

(2014) bör forskaren se bortom sin förförståelse för att resultatet ska bli trovärdigt.  

 

 

RESULTAT 
Resultatet presenterar upplevelser av att leva med obotlig cancer som ung. I analysen av de 

utvalda självbiografierna framkom fyra kategorier och nio underkategorier som presenteras i 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

När kroppen sviker Fysiska påfrestningar 

Psykiska påfrestningar 

De negativa biverkningar som följer av 

behandlingen 

 

Relationen till andra Stöd från andra cancerpatienter 

Anhörigas stöd och betydelse 

Beroende av vård 
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Välbefinnande trots sjukdom Hoppet lever kvar 

Uppskattning av livet 

 
 

När kroppen sviker 

De unga människorna upplevde att kroppen svek dem då de fick både fysiska och psykiska 

påfrestningar orsakade av den obotliga cancern. Det påverkade dem fysiskt då sjukdomen 

gjorde att kroppen blev tröttare och svagare samt psykiskt då det obotliga cancerbeskedet 

gjorde att de förstod att de hade en begränsad tid kvar att leva. Det uppstod många känslor 

hos dem som de hanterade och uttryckte på olika sätt. Alla ville fortsätta att leva ett så 

normalt liv som möjligt men desto längre in i sjukdomsförloppet som de kom blev kroppen 

ett hinder för att leva livet fullt ut (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012).  

 

Fysiska påfrestningar 

I samband med cancern var trötthet ett vanligt symtom hos de unga människorna. Tröttheten 

påverkade deras vardag då de inte orkade spendera tid med familj och vänner som de 

egentligen hade velat. Vardagliga sysslor och aktiviteter som de tidigare orkat utföra blev 

plötsligt en stor ansträngning för dem. Den mesta tiden spenderade de i soffan eller sängen 

där de försökte vila och återhämta sig. En del dagar orkade de inte stiga upp ur sängen medan 

andra dagar orkade de gå en promenad. Samtliga ville gärna göra mycket saker och hade 

viljan till det men saknade kraften och orken (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012). 

 

“Jag är trött hela tiden. Jag vilar och vilar men blir aldrig utvilad.” (Stokke, 2012, s. 

186) 

 

Smärta utgjorde en del av de unga människornas vardag och märktes av i olika delar av 

kroppen. Vilken sorts smärta och var de hade ont berodde på behandlingen samt var i 

kroppen de hade cancer och vilka vävnader som var skadade. När smärtan var som värst fick 

de unga människorna ta mycket smärtstillande läkemedel, ibland gav medicinera effekt mot 

smärtan och andra gånger inte. Smärtan gjorde att energin försvann och att de blev orkeslösa 

vilket gjorde att de vilade mycket. Smärtans intensitet kunde variera allt från en kortare 

period till flera dagar (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; Nordström, 2014; 

Stokke, 2012).  

 

Några av de unga människorna hade cancer i magen vilket gjorde att sjukdomen orsakade 

viktnedgång. Kroppen och tarmarna fick då svårare att ta upp näring vilket gjorde att de blev 

svaga och fick ett magert utseende som de inte kände sig bekväma med (Gidlund, 2013; 

Nordström, 2014). Någon av de unga människorna levde ett aktivt liv innan sin 

cancerdiagnos och ägnade mycket tid åt träning, cykla och paddla kanot. Att gå från att vara 

fysiskt aktiv till inaktiv gjorde att hans muskler blev svagare och att han gick ner i vikt 

(Nordström, 2014). 

 

Psykiska påfrestningar 

De unga människorna upplevde det som orättvist att just de drabbats av obotlig cancer när de 

egentligen skulle ha flera år kvar att leva. Det var ingen som kunde föreställa sig att just dem 

skulle drabbas av obotlig cancer och behöva utstå ett sådant lidande som sjukdomen orsakar. 
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Samtliga upplev att de inte var klara med livet då de hade drömmar att uppfylla som till 

exempel att bli förälder, gifta sig och resa (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012). 

 

”Det är så jäkla orättvist att det här ska drabba mig. Det borde inte drabba någon, 

inte ens Hitler.” (Bagius, 2005, s. 15) 

 

Någon av de unga människorna upplevde sin obotliga cancerdiagnos som ett straff och som 

att någon ville henne något ont personligt. Samtidigt ställde hon sig frågan var Gud finns i 

denna situation när något så ont som detta sker. Hon tyckte inte att det fanns någon anledning 

för henne att straffas, men ändå blev hon straffad. Det kändes konstigt för henne att det inte 

fanns någon gärningsman eller syndabock att lägga skulden på förutom Gud (Fahlström, 

2000).  

 

”Var finns Gud i allt detta? Var finns Gud när jag ligger och kämpar med min 

cancer?” (Fahlström, 2000, s. 34) 

 

De unga människorna upplevde någon form av dödsångest då samtliga visste om att de snart 

skulle dö och att de inte kunde göra någonting åt det. De hade tidigare inte funderat kring 

döden särskilt mycket då de trodde att de hade lång tid kvar att leva. När det plötsligt blev 

verkligt att det hade en begränsad tid kvar att leva fick de dödsångest (Gidlund, 2013; 

Fahlström, 2000; Bagius, 2005; Nordström, 2014; Stokke, 2012). Någon av de unga 

människorna funderade mycket kring sin egen begravning. Han visste hur den skulle gå till, 

vilka sånger som skulle framföras och besökte den plats han skulle bli begraven på. Han blev 

allt räddare för att dö då han insåg hur mycket i livet som han älskade. Men största rädslan 

var aldrig själva döden, utan hur vägen dit skulle bli (Gidlund, 2013).  

 

Nedstämdhet över att leva med obotlig cancer var en känsla som förekom hos de unga 

människorna någon gång under sjukdomstiden. Det blev svårare att ha en positiv inställning 

till livet desto längre sjukdomen pågick, att få negativa besked vid de flesta läkarbesöken och 

veta att tiden är begränsad gjorde att de fick svårare att motivera sig själva och hålla humöret 

uppe. Att inte kunna fullfölja sina framtidsdrömmar gjorde att de kände sig nedstämda. Det 

tärde också psykiskt på dem att vardagen bestod av en kamp mellan liv och död och att de 

visste att de aldrig skulle bli friska (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012).  

 

“En lång tid har jag levt med det här nu. Den här osäkerheten. Kampen mellan liv 

och död. Det gör något med en psykiskt. Att inte kunna delta i livet, att inte kunna 

följa sina drömmar, att inte veta. Det dödar livsglädjen.” (Stokke, 2012, s. 209) 

 

De unga människorna hade någon gång under sin sjukdomstid upplevt ilska och aggression 

över sin obotliga sjukdom som tärde på dem psykiskt. Att vara hjälplös och inte kunna göra 

något åt situationen gjorde att humöret växlade vilket de hanterade på olika sätt. Ibland gav 

de uttryck för sina känslor och ibland höll de dem inom sig (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; 

Bagius, 2005; Nordström, 2014; Stokke, 2012). 

 

”Jag har oftare och oftare spelat glad och inte släppt ut mina känslor. Borde nog 

släppa ut mer. Men det är en skön utväg ur eländet och folk runtomkring verkar må 

bra av det.” (Bagius, 2005, s. 17) 
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Någon av de unga människorna menade att det enda sättet att bli befriad från sina känslor var 

att leva sig igenom dem och få lätta på trycket för att kunna lämna dem ett tag. Hon menade 

att hon kunde vara arg och bete sig otrevligt ibland mot andra människor, men hoppades att 

de i hennes närhet förstod henne då hon egentligen inte menade att vara elak. Orsaken till 

hennes växlande beteende och ilska var den dödliga cancern (Fahlström, 2000). 

 

”Till alla anhöriga vill jag säga: Bli inte rädda, se känsloutbrotten som något gott 

som föds ur denna livstillvaro och därför blir sunt, även om det tar sig uttryck i 

hämningslös gråt, aggressiva vrål och kanske en och annan omkullvräkt stol.” 

(Fahlström, 2000, s. 104) 

 

De unga människorna upplevde det svårt att missa aktiviteter och vara med i sociala 

sammanhang på grund av sjukhusvistelse eller minskad ork orsakad av deras sjukdom 

(Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; Nordström, 2014; Stokke, 2012). Några av 

de unga människorna saknade att kunna gå i skolan och träffa sina vänner (Bagius, 2005; 

Stokke, 2012). De ville vara med på fester, högtider och familjeträffar som de kunde vara 

med på innan de blev sjuka. Att se andra människor som var friska och som levde ett normalt 

liv gjorde att de upplevde att livet kändes orättvist. Att inte kunna delta på samma sätt som 

förut tärde på dem psykiskt (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; Nordström, 

2014; Stokke, 2012).  

 

“Jag tänker på det här året, allt jag missar. Året när alla fyller arton och firar. 

Medan jag undrar om jag ens kommer fylla arton i år. Jag ser människor som joggar 

och promenerar utanför mitt fönster. De fattar inte vilken tur de har.” (Stokke, 2012, 

s. 54) 

 

De negativa biverkningar som följer av behandlingen 

De unga människorna upplevde obehagliga biverkningar av behandlingen som de fick. De 

vanligaste var försämrat immunförsvar, håravfall, minskad aptit, illamående och kräkningar 

(Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; Nordström, 2014; Stokke, 2012).  

 

Av cellgiftsbehandlingen fick de flesta unga människorna sämre immunförsvar och blev mer 

infektionskänsliga då behandlingen även angriper de friska cellerna i benmärgen som bildar 

blodceller där de vita blodkropparna som är kroppens försvar mot infektioner ingår. Detta 

gjorde att de ofta fick feber och andra infektioner vilket gjorde att de undvek att träffa andra 

människor som hade en infektion i kroppen för att förhindra att bli smittade (Gidlund, 2013; 

Fahlström, 2000; Nordström, 2014; Stokke, 2012). 

 

”Att ha denna typ av cancer betyder för mig i princip att inte kunna gå till högskolan, 

inte kunna sjunga med min kör Joybells. Mitt immunförsvar kommer nämligen att 

ligga så väldigt lågt, runt 0,1 och normalt är runt 4,2.” (Fahlström, 2000, s. 11) 

 

De flesta av de unga människorna upplevde att håravfall var en besvärlig biverkning då 

cancern plötsligt syntes utåt för andra. Att tappa allt hår gjorde att de kände sig nakna och 

saknade sitt gamla utseende då håret utgjorde en del av deras personlighet. Sjukdomen blev 

mer verklig och påtaglig när håret föll av då cancer ofta förknippas med just håravfall 

(Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Nordström, 2014; Stokke, 2012). 
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“Jag vill inte tappa håret längre. Jag vill att mina älskade ska fortsätta rufsa runt och 

klappa i det och lugga mig då det behövs. Jag vill fortsätta att inte se sjuk ut.” 

(Nordström, 2014, s. 179). 

 

Minskad aptit var någonting som de flesta unga människorna kände av efter 

cellgiftsbehandlingen.  Aptiten kunde vara borta i flera dagar vilket gjorde att de hade svårt 

att få i sig den energi och näring som de behövde (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012). Någon av de unga människorna brukade ibland få dropp 

efter cellgiftsbehandlingen för att få i sig tillräckligt med näring och energi då aptiten inte 

längre fanns (Stokke, 2012).  

 

Illamående och kräkningar under och efter cellgiftsbehandlingen var någonting som några av 

de unga människorna besvärades av. De hade dåliga erfarenheter av behandlingen då de 

kunde må illa och kräkas i flera timmar efteråt och ibland under flera dagar. Kräkningarna 

gjorde att de förlorade mycket vätska vilket gjorde att de försökte dricka mycket innan och 

efter behandlingen för att bibehålla vätskebalansen i kroppen (Gidlund, 2013; Fahlström, 

2000; Stokke, 2012). 

 

En av de unga människorna hade annorlunda biverkningar jämfört med de andra. Han fick 

stora mängder kortison som gjorde att hans hud blev torr och skör samtidigt som han blev 

svullen och fick svampinfektioner. Han hade också svårigheter att andas då hans lungor 

samlade på sig stora mängder vätska (Bagius, 2005).  

 

”Det jävla kortisonet gör att jag ser ut som en Michelin-gubbe.” (Bagius, 2005, s. 17) 

 

Relationen till andra 

De unga människorna hade precis börjat bli självständiga då de kom att bli beroende av sina 

föräldrar och av vården på grund av sjukdomen. De var öppna med sin sjukdom och höll 

inget hemligt för familj och vänner och levde inte under någon förnekelse. De upplevde det 

som ett stort och viktigt stöd att deras nära fanns där för dem under sjukdomstiden men det 

fanns också en oro över att lämna dem kvar i sorgen efter att de hade gått bort. Ett annat 

viktigt stöd som några av de unga människorna upplevde som positivt var att träffa och prata 

med andra människor som också drabbats av cancer (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; 

Bagius, 2005; Nordström, 2014; Stokke, 2012). 

 

Stöd från andra cancerpatienter 

Några av de unga människorna kände att det fick stöd genom att samtala med andra 

människor som hade cancer och som befann sig i en liknande situation. Genom att träffa 

andra drabbade kände de sig inte lika ensamma i sin sjukdom. I samtalen med varandra 

behövde ingenting censureras utan de kunde berätta fritt om sina känslor och upplevelser. 

Någon som inte haft cancer tyckte de kunde sätta sig in i hur det är till en viss del men att de 

inte kunde förstå fullt ut hur det verkligen är att leva med cancer. Därför tyckte de unga 

människorna att det var skönt att prata med någon som verkligen förstod dem. Efter samtalen 

fick de en drivkraft till att fortsätta kämpa mot sjukdomen då de gett stöd till varandra.  

Samtalsämnena kunde ibland vara tunga att prata om men gjorde att de kände sig befriade 

efteråt (Nordström, 2014; Stokke, 2012). 
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“Igår var jag och träffade ett par andra grabbar som varit drabbade av cancer. Skönt 

att få träffa några olycksbröder, där det inte behöver censureras något utan det går 

att berätta precis som det upplevs.” (Nordström, 2014, s. 66) 

 

Anhörigas stöd och betydelse 

Stödet som de anhöriga gav betydde mycket för de unga människorna då de hade en obotlig 

sjukdom och genomgick en existentiell kris. Ingen av dem ville genomgå cancern på egen 

hand, därför blev deras anhöriga också delaktiga och involverade i sjukdomsprocessen. De 

behövde allt stöd de kunde få för att orka kämpa mot sin sjukdom. De kunde vara med och 

stötta när läkaren gav tunga besked, följa med på deras olika behandlingar och komma på 

besök när de var inlagda på sjukhuset. De anhöriga kunde också bidra med stöd genom att 

göra saker tillsammans som de gjort tidigare utanför sjukhuset. De upplevde att deras relation 

med familj och vänner blev starkare och djupare i samband med cancern då de kom varandra 

närmare. Tack vare de anhöriga så blev sjukdomstiden inte bara en negativ upplevelse då de 

insåg hur mycket kärlek och vänskap som fanns runt omkring dem (Gidlund, 2013; 

Fahlström, 2000; Bagius, 2005; Nordström, 2014; Stokke, 2012).   

 

“Jag vet att jag klarar det om familjen är runt omkring mig. De sitter och övervakar 

mig som änglar från himlen. Jag känner deras närvaro.” (Bagius, 2005, s. 75) 

 

När de unga människorna fick sitt cancerbesked var det inte bara de som drabbades, alla de 

anhöriga påverkades också då deras familjemedlem eller vän blev sjuk. En fråga som uppstod 

var hur deras familj skulle hantera det faktum att en familjemedlem hade gått bort som ung. 

Anhöriga kommer att få leva med att en närstående har gått bort och behöva bära med sig och 

hantera den händelsen resten av sina liv. De unga människorna upplevde en oro över att göra 

sina anhöriga ledsna och lämna dem kvar i sorgen. De kände sig inte redo att lämna dem kvar 

utan ville fortsätta att leva och uppleva mer saker tillsammans. Det uppstod en oro att de 

skulle dö före sina föräldrar vilket var jobbigt för dem då de ville vara med och se dem 

åldras. Att som barn veta att man kommer gå bort före sina föräldrar upplevde de som en 

omvänd situation och en obehaglig tanke (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012).  

 

“Jag är knäckt för familjens skull, de lämnas kvar när jag har gått bort. Det är så 

hemskt att de lämnas kvar med den fruktansvärda sorgen. För hur kan man hantera 

att en familjemedlem har gått bort?”  (Stokke, 2012, s. 85) 

 

Någon av de unga människorna besvärades över att hans familj skulle behöva ta hand om 

hans hem och alla hans saker efter hans bortgång. Därför försökte han hinna med att göra sig 

av med det som var oviktigt för att underlätta för familjen. Han var också orolig för att han 

inte berättat för sina närmaste om hur mycket han verkligen älskade dem. Han upplevde 

dessutom oro för att hans partner skulle leva resten av sitt liv ensam. Han menade att han 

ville att hon skulle träffa någon ny i framtiden och inte sörja honom resten av sitt liv 

(Gidlund, 2013).  

 

”Det är då det brister. Det är då tårarna kommer. Jag berättar att jag vill att hon ska 

träffa någon. Någon som kommer att ta hand om henne. Som kommer att se henne. Ta 

henne på allvar. Finnas där. Finnas nära. Någon vettig. Någon bra. För jag är på 

väg bort, och de har förhoppningsvis många år kvar. År som måste fyllas med något 

meningsfullt. Med omtanke och känslor.” (Gidlund, 2013, s. 45) 
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Några av de unga människorna som precis börjat bli självständiga kom att bli beroende av 

sina föräldrar igen när de blev sjuka. Detta då de var i behov av hjälp som till exempel 

matlagning, städning, personlig omvårdnad och transport till sjukhuset. Detta var saker som 

de ville klara av på egen hand men som i deras fall inte var möjligt. Trots att de tyckte om 

sina föräldrar tärde det på deras psyken att återigen behöva vara beroende av dem för att klara 

sig (Fahlström, 2000; Stokke, 2012, Bagius, 2005). Någon av de unga människorna 

uppskattade att vara själv och ville leva ett självständigt liv där hon inte var beroende av sina 

föräldrar för att klara av vardagen. Hon hade nästan alltid sina föräldrar runt omkring sig 

vilket gjorde att hon saknade att ha ett privatliv (Stokke, 2012). Någon av de unga 

människorna hade en partner vilket gjorde att denne hjälpte honom med vardagliga sysslor 

och i slutet av sjukdomstiden hade han hjälp av hemtjänst (Nordström, 2014). Någon annan 

av de unga människorna klarade av att vara självständig stora delar av sjukdomsperioden men 

upplevde i slutet att det var skönt att ha sina föräldrar i närheten (Gidlund, 2013).  

 

”Att vara tjugotre år och behöva vara beroende av sina föräldrar, i sådana 

situationer kommer ilska och irritation, hur mycket jag än älskar mamma och 

pappa.” (Fahlström, 2000, s. 104–105) 

 

Beroende av vård 

De unga människorna var beroende av vård, mediciner, behandlingar och stöd från 

vårdpersonal på grund av sin cancersjukdom. De spenderade mycket tid på sjukhus som de 

tyckte var påfrestande men samtidigt var de väldigt tacksamma över den vård de fick. 

Beroende på om det var en engagerad vårdpersonal som såg både det fysiska och psykiska 

kunde sjukhusbesöket bli antingen positivt eller negativt. Positiva bemötanden kunde vara när 

vårdpersonal tog sig tid att samtala, lyssna, var förstående, trevliga och hade humor. Negativa 

bemötanden kunde vara om vårdpersonalen var otydlig, ointresserad, kortfattad, inte tog sig 

tid att samtala, oförstående eller oförskämda. Detta kunde leda till ökat lidande och 

frustration för de unga människorna (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012). 

 

“Ibland får jag fantastiska bemötanden på sjukhuset att tillvaron känns som en 

baggis. Att allt jag bekymrat mig över tidigare bara försvinner. Ett vänligt leende, 

någon som lyssnar och försöker uppfylla mina önskemål.” (Nordström, 2014, s. 169) 

 

Ingen av de unga människorna tyckte om att tillbringa tid på sjukhuset utan föredrog att vara 

hemma med sina nära och kära. De upplevde att de gick miste om värdefull tid när de låg 

inlagda på sjukhuset. Att vara på sjukhus var påfrestande då behandlingen var plågsam och 

de var begränsade till sitt sjukhusrum. De ville inte vara beroende av vården men visste att 

det inte hade något val för att kunna klara sig (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012). 

 

”Men längs trottoarerna mot behandlingarna ler jag aldrig. Jag har inte valt den här 

kampen. Jag är påväg mot min undergång.” (Gidlund, 2013, s. 12) 

 

Välbefinnande trots sjukdom 

De unga människorna kunde under sjukdomstiden uppleva välbefinnande trots att de hade 

obotlig cancer. Trots att de stod inför döden levde hoppet ändå kvar samtidigt som de 

uppskattade livet in i det sista (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; Nordström, 

2014; Stokke, 2012).  
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Hoppet lever kvar 

Trots att de unga människorna visste att deras tid var begränsad så gav de aldrig upp, de 

lyckades till och från uppleva glädje, närhet och kärlek trots situationen de befann sig i. Deras 

vardag gick ut på att kämpa och hitta ett sätt att leva med sjukdomen för att hålla hoppet vid 

liv. Hoppet kunde innefatta olika saker i de unga människornas liv beroende på vad som var 

viktigt för just dem. De kunde ha hopp om att få komma hem, få vara med på speciella 

aktiviteter eller att få leva längre än beräknat. De hade även trots omständigheterna hopp om 

att bli friska trots att de innerst inne visste att det var omöjligt. Hoppet var det sista som 

lämnade de unga människorna då de var starka och villiga att kämpa för att fortsätta leva 

(Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; Nordström, 2014; Stokke, 2012). 

 

“Hoppet är inte stort men det finns där ändå. Jag antar att det räcker. Och jag måste 

hålla fast vid det lilla hopp jag har annars blir jag tokig.” (Stokke, 2012, s. 93) 

 

Uppskattning av livet 

De unga människorna insåg vikten av att ta till vara på varje dag och hur värdefullt livet är. 

De lärde sig att uppskatta de små sakerna i livet som tidigare inte haft lika stor betydelse som 

till exempel en promenad med en vän (Gidlund, 2013; Fahlström, 2000; Bagius, 2005; 

Nordström, 2014; Stokke, 2012). Någon av de unga människorna beskrev vikten av att 

uppleva välbefinnande hela livet ut trots att sjukdomen är obotlig. Han ville att den sista tiden 

skulle bli så bra som möjligt och spenderas med nära och kära (Nordström, 2014). En annan 

beskrev döden som något som gör honom väldigt levande. Vikten av att skriva klart 

självbiografin, få den att uppmärksammas och behandlas värdigt var något som betydde 

mycket fram till slutet (Gidlund, 2013). En annan förstod plötsligt i samband med cancern 

vilken gåva det är att få leva. Hon menade också att från det mörka kommer även positiva 

saker. Hon tyckte att hon hade kommit närmare familj och vänner sen hon blev sjuk och att 

många visade en mycket öppnare sida av sig själva. Hon blev rörd av att se hur många som 

brydde sig och höll sig uppe av detta. Hon lärde även känna sig själv bättre då hon fick erfara 

nya situationer och utmaningar i livet (Fahlström, 2000).  

 

”Jag har fått genomgå livets utbildning, och missförstå mig inte, men jag känner att 

det har kommit så mycket positivt ut av detta. Jag har blivit välsignad, jag ser livet 

som en underbar gåva. Jag har fått smaka på döden och det har fått mig att mer 

påtagligt uppskatta varje ny dag.” (Fahlström, 2000, s. 65) 

 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att belysa unga människors upplevelse av att leva med obotlig cancer. 

I diskussionen kommer författarna till den aktuella studien att reflektera över studiens 

metodval och diskutera de viktigaste fynden från resultatet. 

 

Metoddiskussion 

Till den aktuella studien valdes en kvalitativ design då syftet var att belysa unga människors 

upplevelse av att leva med obotlig cancer. En kvalitativ design skapar förståelse för en 

individs erfarenheter och upplevelser (Forsberg & Wengström, 2015) vilket ansågs som en 

lämplig design i den aktuella studien. Erfarenheter och upplevelser går inte att förutsäga eller 

mäta vilket gjorde att en kvantitativ ansats uteslöts i den aktuella studien. Vid en kvalitativ 

design används ofta en induktiv ansats och därför uteslöts en deduktiv ansats i den aktuella 
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studien. I en deduktiv ansats skapas först en hypotes som sedan testas mot verkligheten via 

observationer (Forsberg & Wengström, 2015). 

Författarna valde att göra en studie baserad på fem självbiografier för att kunna sätta sig in i 

de unga människornas upplevelser. Styrkorna med att använda självbiografier till resultatet är 

enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) att de är skrivna av författaren själv som bidrar med egna 

upplevelser och särskild kunskap om situationen den erfar. Självbiografin är oftast inte 

regisserad och är skriven i kronologisk ordning vilket gör att den blir tillförlitlig då historien 

inte har förvrängts eller ändrats. Det är också en styrka att använda självbiografier vid 

forskning om människors upplevelse, vård och lidande då självbiografierna utgår från 

människans livsvärld och dennes egenskrivna berättelse (ibid). Författarna till den aktuella 

studien fick en stor inblick och helhetssyn i de unga människornas livsvärldar då de fritt 

berättade om sina upplevelser och sina livssituationer i självbiografierna. Detta stärker 

validiteten då studien undersöker det som avses att undersökas (Forsberg & Wengström, 

2015). En svaghet med att använda självbiografier som material till studiens resultat är att de 

innehåller mycket text som ska analyseras. Detta gör att författarna till den aktuella studien 

tar bort delar av litteraturens innehåll vilket gör att endast vissa delar av upplevelsen tas med. 

Det innehåll som författaren till självbiografin anser vara viktigt kan författarna till den 

aktuella studien tyckt var oväsentligt och därför missat att få med. 

 

En annan möjlighet att samla in data till den aktuella studien kunde ha varit att använda 

bloggar, som är ett liknande alternativ till självbiografier. En blogg är en sorts elektronisk 

medie där människor fritt kan skriva och dela med sig om sina liv och upplevelser (Dahlborg-

Lyckhage, 2012). Dock anses inte dessa vara lika kritiskt granskade som självbiografierna. 

Segesten (2012) menar att dokument som hämtas direkt från webben kan sakna 

upphovsuppgifter och därför måste informationen som hämtas granskas mer noggrant. En 

självbiografi har däremot en ansvarig utgivare samt förlag och författare som är ansvariga för 

det som publiceras. Ett annat alternativ för att få fram upplevelser hade varit att göra en 

intervjustudie till exempel med patienter på en onkologavdelning. Detta ansågs dock inte 

uppfylla de etiska kraven då de själva inte valt att berätta om sin sjukdomssituation. 

Författarna i självbiografierna har däremot själva valt att dela sina upplevelser och publicera 

dem för allmänheten. Det är dessutom enklare att sätta ord på sina känslor genom att skriva 

istället för att muntligt berätta om det. Enligt Rosenberg (2012) är det en utmaning för 

informanten i en intervju att få fram sina erfarenheter och formulera dessa genom ord. Det 

ställs även krav på forskaren som utför intervjuerna att kunna uppfatta och tolka 

informanternas information korrekt och inte förvränga innehållet. Ett ytterligare alternativ 

hade varit att använda vetenskapliga artiklar för att inhämta material till resultatet. Detta 

valdes dock bort då resultatet i sådana fall skulle innehålla information om hur andra forskare 

tolkat sina studier vilket hade resulterat i att den aktuella studien inte hade speglat 

informanternas egna upplevelser fullständigt. Enligt Segesten (2012) kan vetenskapliga 

artiklar ha snålt med material för att utföra en vetenskaplig forskning trots ett intressant 

ämne. Kvalitén på de vetenskapliga artiklarna kan vara bristande samt att de publiceras på 

engelska vilket gör att översättningen inte alltid blir korrekt om forskaren inte behärskar 

språket. 

 

För att söka självbiografier användes Libris som sökmotor då den har referenser till de flesta 

böcker och tidskrifter på svenska bibliotek (Bryman, 2011). En svaghet med att endast 

använda Libris som sökmotor är att den inte innehåller litteratur från alla svenska bibliotek 

vilket gör att författarna till den aktuella studien kan ha gått miste om relevant litteratur till 

studien. Förutom att söka litteratur på Libris tog författarna till den aktuella studien dock 

hjälp av en bibliotekarie som arbetar på Linnéuniversitetet för att finna självbiografier som 
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skulle uppfylla studiens syfte. Författarna anser att det kan ses som en styrka då sökandet 

utökades utöver Libris.  

 

Sökningen av självbiografier utgick från den aktuella studiens inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Självbiografierna ska vara skrivna av författare från norden då 

upplevelserna kan variera i andra länder och kulturer då vården fungerar annorlunda i olika 

delar av världen. Författarna ska vara mellan 18–35 år gamla vilket kan anses som ett brett 

åldersspann och som en svaghet. Efter att ha läst självbiografin av författaren som var 35 år 

gammal uppmärksammade författarna till den aktuella studien att han hade liknande 

upplevelser som de som var 29 år eller yngre och beskrev sig själv som en ung människa då 

han levde ett äventyrligt liv och hade ännu inte hunnit bilda familj. Det har inte påverkar eller 

förvrängt resultatet genom att använda denna självbiografi som material till studiens resultat. 

Därför valde författarna till den aktuella studien att ta med denna självbiografi till resultatet. 

Självbiografierna ska vara skrivna eller översatta på svenska språket som författarna till 

studien behärskar för att minska risken att de förvränger eller översätter texten fel så att 

studien inte blir tillförlitlig. Den aktuella studien representeras av två manliga och tre 

kvinnliga författare som skrivit självbiografierna för att studiens resultat ska spegla båda 

könens upplevelser då studiens syfte inriktar sig på alla unga människors upplevelse. 

Författarna till den aktuella studien anser att det är en styrka att båda könens upplevelser lyfts 

fram. Genom att avgränsa sökningen av självbiografierna till år 2000–2017 framstår nutidens 

forskning i den aktuella studien. En av självbiografierna är publicerad år 2000 vilket kan 

anses som en lång tid tillbaka när det gäller forskning. Men då studien inriktar sig på 

upplevelser anser författarna till den aktuella studien att den representerar ett aktuellt 

innehåll. Upplevelsen av att leva med obotlig cancer och veta att tiden är begränsad är inte 

något märkbart förändrad nu jämfört med 17 år tillbaka. Efter att alla självbiografier hade 

lästs igenom fann författarna att den äldsta självbiografin hade överensstämmande 

upplevelser som de övriga självbiografierna och därför valde de att ha med den i resultatet. 

Om författarna till den aktuella studien hade gjort ett annorlunda urval, datainsamling samt 

analys förmodar de att de hade fått ett annorlunda resultat då upplevelser är unika och alla har 

olika livsvärldar. Däremot har de fem självbiografierna i studien liknande upplevelser i det 

stora hela, vilket gör att författarna till den aktuella studien ändå tror att upplevelserna inte 

skiljer sig alltför mycket åt.  

 

Vid analysprocessen användes Granheims och Lundmans (2012) kvalitativa innehållsanalys 

som granskar och tolkar texten. Analysmetoden ansågs vara relevant då forskaren på ett 

systematiskt sätt kan analysera skillnader och likheter i materialet vilket gjorde att andra 

analysmetoder uteslöts. Det är en styrka att författarna enskilt analyserade självbiografierna 

och sedan diskuterade och jämförde dem tillsammans då det framkom en likvärdig analys. På 

grund av tidsbrist läste författarna till den aktuella studien enbart igenom samtliga 

självbiografier en gång och eftersom de fick liknande information från självbiografierna 

ansågs inte ytterligare genomgång av dem vara nödvändig. De delar som uppfyllde studiens 

syfte och som ansågs relevanta lästes dock igenom ett flertal gånger för att få en ökad 

förståelse. Genom att båda författarna till den aktuella studien läste igenom samtliga 

självbiografier skapade de sig en helhetsbild av dem. Om författarna till den aktuella studien 

hade delat upp självbiografierna och läst hälften var hade de inte kunnat diskutera 

självbiografierna med varandra eller jämfört meningsenheterna vilket hade gjort att analysen 

blivit bristande. Trovärdigheten stärks då analysprocessen går att följa i tabell 1 där läsaren 

kan se hur författarna till den aktuella studien har fördelat materialet i underkategorier och 

kategorier. En svaghet i analysmetoden är att författarna till den aktuella studien själva valde 
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ut delar i texten som de ansåg vara relevanta vilket gör att författarnas förförståelse kan ha 

påverkat valet av meningsenheter.  

 

Resultatet hade kunnat skilja sig åt om andra författare hade gjort samma studie då alla har 

olika förförståelse. Detta kan ses som en svaghet som sänker studiens reliabilitet. Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) är reliabilitet tillförlitligheten hos en undersökning och vid 

upprepad undersökning ska resultatet vara likvärdigt oberoende av vem som utför den. 

Författarna till den aktuella studien är dock medvetna om sin förförståelse då de tillsammans 

diskuterade den innan de påbörjade att analysera datamaterialet. Genom att vara medvetna 

kan de sträva efter ett neutralt förhållningssätt genom hela studien. I studiens resultat 

presenteras citat från självbiografierna som stärker texten i resultatet. Lundman och Hällgren 

Granheim (2014) menar att resultatets trovärdighet stärks då citat från litteraturen som 

tydliggör upplevelserna finns med. Detta gör att reliabiliteten stärks då exakta meningar från 

författarna till självbiografierna finns med.  

   

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer det att det uppstår många känslor och tankar hos de unga 

människorna då de drabbades av cancer. De känner sig inte klara med livet och vill inte dö 

unga vilket gör att de upplever dödsångest. De tycker att livet känns orättvist och undrar 

varför just de ska drabbas och vad de har gjort för att förtjäna det här lidandet. Egestad 

(2013); Berterö, Vanhanen, & Appelin (2008) beskriver i sina studier att en cancerdiagnos 

kan ses som något skrämmande och som plötsligt skapar tankar om existentiella frågor om liv 

och död. Rydahl-Hansen (2005) beskriver att patienter känner sig maktlösa när de får det 

obotliga cancerbeskedet. Egestad (2013) menar att känslan av sårbarhet och osäkerhet ofta 

upplevs i samband med cancer samtidigt som det blir förståeligt att sjukdomen kan innebära 

slutet av livet. Enligt Berterö et al. (2008) uppstår en känsla av osäkerhet samtidigt som 

många frågor dyker upp i huvudet om vad som ska hända som orsakar ångest. Missel & 

Birkelund (2011) menar att människor upplever cancerdiagnosen som en existentiell 

vändpunkt som innebär livets slutpunkt. De ställer sig också frågor som varför just de ska 

drabbas och varför just de ska dö. Känslor som förtvivlan och hopplöshet är vanliga och en 

del kan drabbas av depression.  

 

Resultatet i den aktuella studien visar att de unga människorna hanterar och uttrycker sina 

känslor på olika sätt genom sjukdomsperioden. De är öppna med sin sjukdom och lever inte i 

någon förnekelse eller håller det hemligt. Detta skiljer sig åt jämfört med det Missel & 

Birkelund (2011) beskriver i sin studie om hur de som lever med obotlig cancer kan övertala 

sig själva att det inte är så pass allvarligt som det faktiskt är och att de då kan komma undan 

enklare och fortsätta att leva sina liv som vanligt. Genom att förneka det som händer upplever 

de rädslorna som mindre hotfulla och blir på så sätt lättare att övervinna. Rydahl-Hansen 

(2005) menar dock att nekandet till den obotliga cancerdiagnosen resulterar i ett 

okontrollerbart känslomässigt kaos. Den aktuella studies resultat visar att de unga 

människorna vill fortsätta att leva ett så normalt liv som möjligt trots sin cancerdiagnos där 

de är involverade i sociala sammanhang och aktiviteter men att sjukdomen utgör ett hinder 

för detta då den bidrar till minskad ork och andra besvärliga biverkningar. Att se andra 

människor som är friska i sin omgivning som lever ett normalt liv gör att de upplever 

orättvisa. De unga människorna spenderar mycket tid på sjukhuset vilket gör att de går miste 

om värdefull tid. Det överensstämmer med det Rydahl-Hansen (2005) beskriver i sin studie 

om hur sjukhusvistelsen hindrar patienterna från att leva sina normala liv och göra det som de 

vill göra till exempel fritidsintressen. Även Belpame et al. (2016) anser att det är viktigt att 
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cancersjukdomen inte dominerar det dagliga livet och att människan försöker leva ett så 

vardagligt liv som den kan.  

 

Resultatet i studien beskriver hur de unga människorna kom att bli beroende av vård i 

samband med deras insjuknande. Upplevelsen av vården varierade beroende på 

vårdpersonalens bemötande. De som ser helheten, är trevliga och förstående ger ett positivt 

intryck och gör sjukhusvistelsen lättare. Vårdpersonal som har ett objektivt synsätt, är 

otrevliga och som inte tar sig tid att lyssna ger ett negativt intryck och gör sjukhusvistelsen 

värre. Detta stämmer överens med studien som Jacobsen, Bouchard, Emed, Lepage och Cook 

(2015) gjort där det framkommer att unga patienter med cancer tycker att det är viktigt att 

sjuksköterskan behandlar dem som unika individer och ser hela människan och inte bara 

sjukdomen (ibid). Sjuksköterskan ska ha förmågan att ”bara vara där” för patienten oavsett 

om det är tystnad eller samtal, svarar på frågor, visa intresse och inte ha bråttom i mötet med 

patienten och lyssna aktivt (Jacobsen et al. 2015; Langegard & Ahlberg, 2009). Enligt 

Jacobsen et al. (2015) ska vården präglas av att sjuksköterskan skapar trygghet, är genuin och 

gör så att patienten känner sig delaktig. Langegard och Ahlberg (2009) beskriver hur 

sjuksköterskan ska vägleda, ge styrka och ge de obotligt cancersjuka patienterna möjlighet till 

att använda sina egna resurser för ett ökat välbefinnande.  

 

Resultatet visar vidare att några av de unga människorna träffar och pratar med andra 

cancersjuka patienter som de får ut mycket positivt av. Att möta människor som befinner sig i 

en liknande situation gör att de känner sig mindre ensamma i sin sjukdom och kan öppna upp 

sig mer om hur de känner då de anser att de verkligen förstår dem (ibid). Andra studier 

beskriver också att det är fördelaktigt att ha en relation med andra patienter i samma situation. 

Med dem är det möjligt att jämföra och diskutera sina liv samtidigt som de inser att det finns 

andra som också genomgår en lika tuff period som de själva (Wicks & Mitchell, 2010; 

Rotegård, Fagermoen & Ruland, 2012; Langegard & Ahlberg, 2009). Jacobsen et al. (2015) 

betonar vikten av deltagande i stödgrupper där unga cancersjuka patienter får träffa andra 

personer i samma situation och hur betydelsefullt det är för dem.  

 

I resultatet framkommer det att stöd från familj och vänner är någonting som betyder mycket 

för de unga människorna under sjukdomstiden. Det överensstämmer med andra studier där 

vikten av stödet från familjen betonas som gör att patienten känner sig trygg och kan dela 

sina känslor med dem. Att hitta på roliga aktiviteter med sina vänner gör att de unga 

människorna känner sig som “normala människor” och att sjukdomen glöms bort för en stund 

(Mciternan & O’conell, 2014; Berterö et al. 2008; Langegard & Ahlberg, 2009). Belpame et 

al. (2016) beskriver att kontakten med vännerna är viktig för att behålla känslan av 

tillhörighet vid en cancersjukdom. Vännernas stöd och umgänge gör att människan får andra 

saker att tänka på än sjukdomen då de berättar om livet utanför sjukhuset, vad som händer i 

skolan eller på jobbet. Tanken på att förlora kontakten med deras vänner är någonting som 

skrämmer de unga cancerpatienterna då de inte längre har samma förutsättningar att umgås 

med dem. Den aktuella studiens resultat visar att de unga människorna inte är redo att 

lämnasina anhöriga kvar. De vill fortsätta skapa minnen tillsammans med dem och vill inte 

gå miste om allt som de kommer att få uppleva. Berterö et al. (2008) har i sin studie kommit 

fram till detsamma då deras informanter uppgav en rädsla att lämna sina anhöriga då de ville 

fortsätta att delta i familjens utveckling och bibehålla sina relationer i livet. 

I studiens resultat framkommer det att de unga människorna återigen blev beroende av sina 

föräldrar när de blev sjuka. Utan föräldrarnas hjälp har de svårigheter att klara av sin vardag 

då de behöver mycket hjälp med praktiska saker och stöttning. Detta tär på de unga 

människorna psykiskt då de vill vara självständiga och inte vara beroende av någon annan. 
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Även Belpame et al. (2016) beskriver att det kan vara frustrerande för unga cancerpatienter 

att förlora sin självständighet på grund av sin sjukdom. Att vara tvungen att lita på familj och 

vänner för både praktiskt och ekonomiskt stöd skapar en känsla av maktlöshet.  

Resultatet påvisar att smärta utgör en stor del av de unga människornas vardag och den märks 

av i olika delar beroende på var i kroppen de har cancer och vilken behandling de får. 

Smärtan är besvärlig för de unga vuxna då den hindrar dem från att leva det vardagliga livet 

fullt ut. De tvingas att stanna hemma på grund av smärtan i stället för att delta i sociala 

sammanhang och gör att de förlorar energi vilket leder till att de blir orkeslösa. Det 

framkommer ett liknande resultat i studien som Torresan et al. (2015) har gjort där de 

beskriver att smärta är en individuell upplevelse då alla upplever det på olika sätt. 

Cancerpatienter beskriver smärtan som ett stressigt tillstånd som har en negativ påverkan på 

det vardagliga livet. I samband med smärtan uppstår det negativa funderingar om att cancern 

kan förvärras. Den fysiska smärtan påverkar också det känslomässiga tillståndet då den 

skapar känslor som rädsla, ilska och obehag. Smärtan leder till att de sociala relationerna blir 

lidande och påverkar livskvalitén då den begränsar vardagen. I den aktuella studiens resultat 

beskrivs även hur tröttheten är en central del för de unga människorna som påverkar dem 

negativt då sjukdomen och behandlingen är mycket påfrestande för dem. De ville vara aktiva 

och få ut så mycket som möjligt av dagarna men orken hindrade dem. Detta överensstämmer 

med Rydahl-Hansen (2005)’s studie som beskriver att patienterna känner sig maktlösa då 

tröttheten dominerar deras liv.  

 

Det framkommer i studiens resultat att de unga människorna upplever stunder av 

välbefinnande trots deras sjukdom. De kommer till insikt med hur värdefullt livet är och att 

det är viktigt att ta tillvara på varje dag. Det framkommer också att en del saker som tidigare 

inte haft mening blir betydelsefulla för dem. Det överensstämmer med Rotegård et al. 

(2012)’s studie som påvisar att patienten börjar uppskatta de ”små sakerna” i livet vid 

allvarlig sjukdom som de tidigare inte lagt märke till som till exempel naturen, fågelkvitter 

och glädjande sång. Andra saker som tidigare var viktigt har en mindre betydelse nu som till 

exempel materiella saker, hushållsarbete eller folk som klagar över småsaker. I den aktuella 

studien är livskvalitet någonting som de unga människorna också upplever trots sin sjukdom. 

Enligt Berterö et al. (2008) är det viktigt för patienten att vara självständig och bibehålla sin 

integritet eftersom det kopplas till en god livskvalitet. Patienten ska behandlas som den 

person den alltid varit för att uppleva att livet har en mening. Livskvalitet kan innebära tid för 

att njuta av livet och göra roliga aktiviteter då oron över sjukdomen är åsidosatt i ögonblicket. 

I den aktuella studien framkommer det att de unga människorna är starka och villiga att 

kämpa in i det sista för att fortsätta leva och att hoppet är någonting som alltid finns hos dem 

trots deras obotliga cancerdiagnos. Det överensstämmer med Rotegård et. al (2012)’s studie 

som beskriver att hoppet alltid finns där oavsett om tankarna är positiva eller negativa. Det är 

viktigt att försöka styra sina tankar i en positiv riktning vid en cancerdiagnos genom att 

fokusera på det som är positivt i livet och lägga de negativa tankarna åt sidan. 

 

Fortsatt forskning 

Författarna till den aktuella studien anser att det behövs mer forskning om hur sjuksköterskan 

ska bemöta en ung patient på ett professionellt och stöttande sätt när den har obotlig cancer. I 

nuläget finns det mer forskning om hur äldre patienter med cancer ska vårdas än yngre då det 

är mer vanligt förekommande att äldre drabbas av cancer. En ung människa kan ha andra 

behov än de äldre som sjuksköterskan bör ta hänsyn till. Ökad kunskap om hur 

sjuksköterskan ska bemöta en ung patient som har obotlig cancer kan leda till att hon får ett 

tryggare förhållningssätt när hon ställs inför denna typ av vårdande. Det kan också bidra till 

att unga cancerpatienter får ett ökat välbefinnande. 
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Slutsats 

I studiens resultat framkommer det att de unga människorna med obotlig cancer upplever 

både välbefinnande och att kroppen sviker dem under sjukdomstiden. Välbefinnande kan 

uppnås genom att känna glädje, närhet och kärlek trots situationen de befinner sig i. 

Relationen till andra har en stor betydelse för de unga människornas humör och bidrar med 

stöd för att de ska fortsätta orka kämpa. Deras sjukdom bidrar till att de kommer sin familj 

närmre och gör att de uppskattar saker som tidigare var mindre betydelsefulla. När kroppen 

sviker upplever de psykiska och fysiska påfrestningar. De psykiska påfrestningarna är 

upplevelser av nedstämdhet, dödsångest och orättvisa. De fysiska påfrestningarna kan vara 

trötthet och smärta. Utöver det upplever dem negativa biverkningar av behandlingen som till 

exempel håravfall, viktnedgång och illamående som påverkade deras mående. Utifrån 

resultatet och diskussionen visar det sig att de unga människorna hanterar sina känslor olika. 

Det är därför viktigt att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv vårda alla cancerpatienter på 

ett unikt och individuellt sätt. 
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Bilaga 1: Sökschema 

Databas Datum Sökord Träffar Vald 

självbiografi 

Libris 

I kroppen min- 

vägsjäl 

2017-04-19 Cancer 

+ biografi 

+ obotlig 

21 094 

440 

8 

0 

0 

1 

Libris 

En Ung kvinnas 

sista ord 

2017-04-19 Cancer 

+ biografi 

+ ung 

+ leukemi 

21 094 

440 

13 

3 

0 

0 

0 

1 

Libris 

Naturen bara är 

2017-04-19 Cancer 

+biografi 

+ kamp 

+ tarmcancer 

21 094 

440 

23 

1 

 

0 

0 

0 

1 

Libris 

Jag kan bara 

leva 

2017-04-19 Cancer 

+ biografi 

+ liv 

+ leukemi 

21 094 

440 

79 

9 

0 

0 

0 

1 

Libris 

Hallå Eller. 

2017-05-02 Cancer 

+biografi 

+ ungdomar 

21 094 

440 

5 

 

0 

0 

1 



 

 

 
 

Bilaga 2: Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2012, s. 54)  

● Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap osv?  

● Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften 

ifråga?  

● Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 

de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft ?  

● När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av annan orsak?  

● Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

● På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 3: Kvalitetsgranskning 

Titel 

Författare 

Årtal 

Litteraturform Ansvarig utgivare 

Ort 

Författare Bokens tryckning Källkritisk 

granskning 

Bokens innehåll som bidrar 

till akademisk utveckling i 

vårdvetenskap 

“Jag kan bara 

leva” 

Fahlström (2000) 

Självbiografi Libris 

Örebro 

Katarina drabbas av 

obotlig lymfatisk 

leukemi vid 22 års 

ålder och skriver 

dagbok om detta från 

början till slutet av 

sjukdomen. Hon 

kämpade mot sin 

cancer i två år och dog 

när hon var 24 år. 

Boken trycktes år 

2000, två år efter 

Katarinas bortgång. 

Boken granskades 

genom 

bokförlaget. 

Samtliga böcker bidrar till 

ökad kunskap och förståelse 

för hur det är att leva med 

obotlig cancer då författarna 

tydligt och utförligt beskriver 

deras tankar och känslor kring 

situationen.  

“I Kroppen min - 

vägsjäl” 

Gidlund (2013) 

Självbiografi Forum 

Stockholm 

Kristian drabbas av 

obotlig magcancer vid 

28 års ålder och 

skriver om sina tankar 

och känslor den sista 

tiden av livet. Han dör 

ett år senare när han är 

29 år.  

Boken trycktes år 

2013, samma år 

som han dog. 

Boken har 

granskats genom 

bokförlaget. 

 

“Hallå Eller!” 

Bagius (2005) 

Självbiografi Barncancerfonden 

Stockholm 

Robert var 16 år när 

han blev sjuk i cancer. 

I boken får man ta del 

av Roberts två sista 

månader där han 

skriver om sina tankar, 

Boken trycktes år 

2005, ett år efter 

Robert bortgång.  

Boken har 

granskats genom 

bokförlaget. 

 



 

 

 
 

känslor och vardagen 

som inkluderar många 

sjukhusvistelser och 

sin familj. Han dör när 

han är 19 år gammal.  

“Naturen bara 

är” 

Nordström (2014) 

Självbiografi Ultima Esperanz 

Stockholm  

Erik drabbas av 

obotlig levercancer 

när han är 35 år 

gammal och dör ett år 

senare. I boken skriver 

Erik om sin kamp mot 

cancern.  

Boken trycktes 

2014, tre år efter 

Eriks bortgång.  

Boken har 

granskats genom 

bokförlaget. 

 

“En ung kvinnas 

sista ord” 

Stokke (2012) 

Självbiografi Forum 

Stockholm 
 

Regine drabbades av 

leukemi när hon var 

17 år gammal. Hon får 

veta att cancern är 

obotlig och dör ett år 

senare vid 18 års 

ålder. Boken är en 

sammanställning av 

hennes blogg som hon 

skrev under sin 

sjukdomstid.  

Boken trycktes 

2012, tre år efter 

Regines bortgång. 

Boken har 

granskats genom 

bokförlaget. 

 

 

 


