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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Ungefär 55000 svenskar drabbas av cancer varje år. Personerna som blir sjuka 

tvingas till olika behandlingar och den nya tillvaron kan innebära svåra påfrestningar. Att 

behålla sin livskraft och ha hopp och mål är viktigt för att orka kämpa mot cancern.  

Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som kan ge livskraft hos vuxna som 

drabbats av cancer. 

Metod: En kvalitativ studie som grundade sig på fem självbiografier skrivna av vuxna som 

drabbats av cancer. För att analysera materialet användes en kvalitativ innehållsanalys där 

information som svarade an på syftet togs ut. Genom detta bildades huvudkategorier till 

resultatet. Samtliga självbiografier kvalitetsgranskades enligt Segestens (2006) modell.  

Resultat: Tre huvudkategorier kom fram som resultat. Dessa var Inre styrka, Yttre påverkan 

och Vården. Den inre styrkan uttrycktes i form av drömmar och mål hos personerna. 

Drömmarna varierade beroende på vilken livssituation de befann sig i. Att ha inre kraft visade 

sig genom att ha en vilja att leva. Personerna var motiverade att kämpa och vägrade att ge upp 

livet. Yttre påverkan innefattade bland annat att känna sig behövd. Det var främst av familjen 

personerna kände sig behövda. Djur och natur var också en bidragande källa till livskraft. Att 

vistas i naturen gav kraft och energi under sjukdomen. Den mest återkommande faktorn som 

gav livskraft var närstående. Gemenskap tillsammans med familj och vänner betydde mycket 

för alla informanter som studien grundar sig på. Ett gott bemötande och att bli sedd som 

människa framkom som den viktigaste delen för att känna tillit till vården. Vårdmiljön visade 

sig också vara betydande för att uppleva välbefinnande. 

Slutsats: Det fanns många gemensamma nämnare till vad som gav livskraft men detaljerna 

såg olika ut beroende på personernas livssituation. Var livskraften hämtades ifrån visade sig 

vara individuellt men det som framkom hos alla var hur betydande denna kraft var för att ta 

sig igenom sin cancersjukdom. Genom att se källan till livskraft så kan vårdpersonal stötta 

och stärka patienten utifrån dennes unika livsvärld. 
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BAKGRUND 

 

Cancer 

Ungefär 55000 svenskar drabbas av cancer varje år. Det finns cirka 200 olika 

cancersjukdomar och de vanligaste är bröstcancer, prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer, 

hudcancer samt lungcancer (Einhorn & Sylwan, 2013). Cancer innebär att den vanliga 

celldelningen förändras, friska celler blir sjuka och delar sig ohämmat. Dessa sjuka celler 

hopar sig och bildar en växande tumör som efter ett tag har växt till sig så att man kan känna 

eller se den. I princip alla typer av cancer utgår från en tumör. Blodcancer är ett undantag där 

de sjuka blodcellerna flyter omkring tillsammans med de normala blodcellerna.  

Levnadsvanor påverkar risken att drabbas av cancer. Tobak, alkohol, låg fysisk aktivitet, dålig 

kosthållning och ohälsosamt solande är faktorer som ökar risken att insjukna. 

För att behandla cancer finns olika metoder. Operation, strålning eller cytostatika; de kan 

genomföras var för sig eller som en kombination. Cytostatika, även kallad cellgifter, har en 

fördel genom att medlet går ut i hela kroppen via blodet och kan därför angripa sjuka celler 

som är utanför tumören, vilket är positivt om det bildats metastaser från huvudtumören. 

Cytostatika kan ges till patienter med cancer både för att bota, bromsa sjukdomsförloppet eller 

förhindra återfall (Ibid). Personer som genomgår cytostatikabehandling kan uppleva en stor 

trötthet, både fysisk och psykisk. Andra biverkningar av behandlingen är håravfall, 

illamående, dålig aptit, sköra slemhinnor, blodbrist och infektionskänslighet.  

Det finns sätt att lindra vissa av dessa biverkningar med hjälp av mediciner eller andra 

metoder. Därför är det viktigt för personer som är drabbade att prata med vårdpersonalen om 

hur de upplever sin behandling (Wallberg, 2014).  

 

Behov av samtal 

Reaktionerna efter ett cancerbesked är olika för alla, de flesta hamnar i någon form av 

chocktillstånd. Personen som blivit drabbad har ofta behov av stöd från andra än familj och 

vänner och här har vården ett viktigt ansvar. Ofta utses en kontaktsjuksköterska som ska 

finnas för patienten för samtal och ge den information som önskas. Att få prata om tankar och 

känslor kring sjukdomen och sin egen existens kan vara extra viktigt under en svår 

sjukdomsperiod (Einhorn & Sylwan, 2013). Patienter har ett behov av existentiella samtal 

kring tankar om liv och död. Samtidigt verkar det som att sjuksköterskor inte kan bemöta 

detta behov. Tidsbrist sägs vara en anledning till att samtalen inte fullföljs, men i själva verket 

visar forskning att det snarare är förmågan och viljan till dessa samtal som saknas (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Detta påtalar även Leung et al. (2011) som visar att sjuksköterskor inte 

vågar fullfölja samtal med cancersjuka patienter som handlar om fortsatt behandling och 

planering. Sjuksköterskorna påtalar att de inte vet hur de ska tackla samtalen och känner en 

rädsla och osäkerhet i hur man tar upp dessa ämnen. Viss del av oron handlar om att inte 

kunna bemöta patienternas reaktion i form av ilska och oro (Ibid). Forskning har visat att 

vårdpersonal som inte själva har funderat över liv och död och frågor om existens inte vågar 

samtala om dessa ämnen. De undviker att möta patienter och samtala om detta då de inte 

känner sig trygga med det (Dahlberg & Segesten, 2010). Kompetensutveckling bland 

vårdpersonal i dessa frågor skulle underlätta samtalen med svårt sjuka patienter (Dahlberg & 

Segesten, 2010; Leung et al., 2011). 

 

Hopp och mål 

Ju bättre kroppen känns desto mer hopp känner personerna (Reynolds, 2008). En annan viktig 

faktor är omgivningen, som till exempel att ha sin familj och sina vänner runt omkring sig 

samt att kunna delta i sociala aktiviteter vilket ökar känslan av hopp. Särskilt barn och 

make/maka ger hopp till personen som är sjuk (Ibid). Patienter med cancer beskriver hur 
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mycket tröttheten de upplever påverkar deras dagliga liv. De menat att de får anpassa sitt liv 

efter tröttheten. Det framkommer tydligt att dessa personer behöver ha något att se fram emot 

för att kunna behålla sin inställning att bli friska (Johansson, Svensson & Axelsson, 2005). 

Patienter med cancer upplever hopp beroende på hur läkare ger besked under 

sjukdomsförloppet. Patienterna beskriver hopp som en stark kraft som är betydande när man 

är drabbad av cancer. Många menar att hopp kan innebära en vilja att uppleva saker 

tillsammans med sin familj och få vara med om milstolpar i livet. Likaså beskriver de hur 

viktigt det kan vara att ha mål även under sjukdomstiden. Utan mål, som ger kraft att kämpa 

sig igenom sjukdomen, menar patienterna att deras cancer hade tagit över deras livskraft 

(Thorne, Ogloy, Armstrong & Hislop, 2007). Vilken typ av mål patienterna har varierar 

beroende på i vilken fas av deras sjukdom de är. Målen är unika för varje individ, här kan 

vården göra en stor insats för att hjälpa patienterna på vägen mot sina mål (Reynolds, 2008).  

 

Vården 

Patienter vill ses som unika individer och bemötas med vänlighet (Coyle, 2006; Rodríguez 

Vega et al., 2011). Många upplever sig som helt anonyma i vården, och några beskriver det 

som en önskan att ses som en människa i stället för en patient med cancer (Coyle, 2006). Som 

vårdare ska man möta varje individ på ett öppet och följsamt sätt. Genom att visa intresse för 

personen och dess livsvärld ses patienten som en unik människa (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Chansen att överleva en cancersjukdom i Sverige har ökat betydligt sedan början på 1970-

talet. Idag lever över 70 procent fem år efter att de fått sin cancerdiagnos. Trots de höga antal 

som överlever så är det 30 procent som dör av sin cancer (Bergman, Hont & Johansson, 

2013). Dessa patienter vårdas palliativt i slutet av sina liv. Palliativ vård innebär att vårdens 

främsta syfte är att lindra patienternas lidande, både fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt 

lidande, samt att öka den sjukes livskvalité. Detta görs genom kontinuerlig kontakt med 

vården, där olika professioner samverkar för både patienten och familjen (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén, 2009). Trots sin sjukdom kan patienter med obotlig cancer som vårdas 

palliativt uppleva livskvalité. Patienter beskriver känslan när den lindrande behandlingen 

hjälper. Då infinner sig ett lugn och de känner sig gladare och inte längre lika sjuka. Under 

dessa perioder finns chans till förberedelser inför döden, både för dem själva och för deras 

närstående. Detta upplevs som positivt. Perioder när de mår sämre beskriver patienterna som 

att vara fängslade sin kropp. Den sjuka kroppen styr och kontrollerar hela deras tillvaro. De 

känner också en stor sorg över att inte kunna vara med och planera inför framtiden, vilket 

skapar ett socialt utanförskap. Samtidigt tycker de att det är positivt att bli vårdade hemma. 

De upplever en trygghet och att de kan leva mer självständigt än de hade gjort vid 

inneliggande vård. Tryggheten kommer i form av att patienterna känner sig säkra att få den 

medicinska hjälp som de behöver, till exempel smärtlindring. De upplever också en stor hjälp 

från personalen även när det gäller samtal. Både när patienten själv behöver prata eller när 

han eller hon vill ha stöttning i att berätta om sitt sjukdomstillstånd för sina närstående 

(Melin-Johansson, Odling, Axelsson & Danielsson, 2008). Denna upplevelse av trygghet 

stämmer väl överens med vad Dahlberg och Segesten (2010) menar är en av faktorerna till att 

uppleva just trygghet; att vara i en god miljö och att ha förtroendefulla relationer.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Denna studie grundar sig i ett vårdvetenskapligt synsätt. Det är viktigt att se hela människan; 

både kropp och själ. Dahlberg och Segesten (2010) menar att patienter, trots sjukdom, kan 
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uppleva hälsa och välbefinnande. Dessa begrepp är subjektiva upplevelser vilket gör att 

sjuksköterskor måste vara öppna och följsamma inför varje patientmöte (Ibid). 

Denna studie fokuserar framför allt på följande vårdvetenskapliga begrepp; livskraft, livsvärld 

och välbefinnande.  

 

Livskraft 

Livskraft är ett vårdvetenskapligt begrepp med många synonymer. Livsmod, livslust och 

livsgnista är andra ord som kan beskriva samma känsla. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

behövs livskraft för att genomföra små och stora projekt. Det betyder också att ha lust och 

vilja att leva. Vad som ger livskraft är unikt för varje individ. Vissa hämtar kraft i naturen, 

från djur, andra får det genom socialt umgänge med vänner och familj, medan några sluter sig 

och försöker hitta en inre kraft. I livet stöter människor på olika hinder och livskraften gör att 

dessa kan övervinnas. Beroende på vilka hinder och problem som dyker upp kan livskraften 

förändras. Vid sjukdom kan det vara särskilt viktigt att behålla livskraften. Genom att stödja 

och stärka vad som ger kraft åt individen kan dennes ork att ta sig igenom sjukdomen 

förstärkas (Ibid.). Orkeslöshet och trötthet upplevs ofta av personer med cancer. Detta kan 

bero på olika faktorer, vid behandlingar sätts kroppen ur balans med olika symtom som följd. 

Både fysisk och psykisk trötthet gör att personerna under en period ofta tappar sin livskraft 

(Wallskär, 2012). 

 

Livsvärld 

Varje person har sin unika livsvärld som formas efter erfarenheter och upplevelser i livet. 

Livsvärlden beskriver hur vi uppfattar oss själva, andra personer och resten av världen.  

Den kan förändras men finns alltid med oss. Hälsa och välbefinnande har olika innebörder för 

alla människor och genom att ta hänsyn och se till varje individs livsvärld så kan 

sjuksköterskor vårda och stötta på bästa sätt (Dahlberg & Segesten, 2010).  

I samband med ett cancerbesked förändras oftast personens livsvärld då många får nya 

perspektiv och synsätt på sin tillvaro. Vardagen blir annorlunda med sjukhusbesök och 

provtagningar (Leander, 2013). 

 

Välbefinnande 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det går att uppleva välbefinnande och hälsa trots 

sjukdom. Välbefinnande är en subjektiv känsla som inte alltid speglar hur man mår fysiskt. 

Att vara i stånd till något samt känna mening och sammanhang kan kopplas till välbefinnande. 

Meningsfullhet är en individuell känsla som kan förändras beroende vilka händelser och val 

personer ställs inför. Människor finns i olika sammanhang, man kan känna en gemenskap till 

människor och tillsammans med andra finna mening. Detta ger en tydlig koppling till livskraft 

eftersom många hämtar kraft från just sociala sammanhang och genom att ha mål, stora som 

små, i livet. 

 

PROBLEMFORMULERING  
 

Det finns mycket forskning kring cancer och det är lätt att ta del av fakta och information om 

sjukdomen via artiklar och olika webbsidor. Mycket går att läsa om själva sjukdomen men 

denna studie kommer att belysa vad som kan ge livskraft hos patienter som är drabbade av 

cancer. Att känna livskraft innebär att känna lust och vilja att leva. Statistik visar att 55000 

svenskar drabbas av sjukdomen varje år och oavsett var man jobbar som allmänsjuksköterska 

så kan man komma att möta patienter med cancer. Genom att se patientens livsvärld och vara 

medveten om vad som ger livskraft så kan patientens hälsoprocesser stödjas och stärkas. För 

att möjliggöra detta så är det viktigt med ett öppet och följsamt vårdande och att se varje 
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patient som en unik individ. Förhoppningen är att genom studien öka förståelsen för varifrån 

personer som drabbats av cancer hämtar sin livskraft ifrån. Med denna kunskap vill 

författarna kunna stödja patienter och ge en god vård.  

 

SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som kan ge livskraft hos vuxna som drabbats 

av cancer.  

 

METOD 

 

Eftersom denna studie grundade sig i personers subjektiva upplevelser och erfarenheter av sin 

sjukdom användes en kvalitativ metod. För att få så detaljerade och noggranna beskrivningar 

av personernas upplevelser som möjligt, valdes självbiografier. En kvalitativ innehållsanalys 

användes för att analysera dessa. Människors berättelser har alltid varit viktiga inom 

vårdvetenskapen då de ger en bra och tydlig bild av personens livsvärld (Dahlborg Lyckhage, 

2006a).  

 

Datainsamling 

Studien utgick från fem självbiografier skrivna av vuxna med cancer. För att finna dessa 

användes bibliotekskatalogen LIBRIS. Efter information från bibliotekarie på 

Linnéuniversitetet gjordes begränsade sökningar för att hitta lämpliga självbiografier. 

Sökordet som användes var cancer och det begränsades till biografier. För att fysiskt kunna 

titta i böckerna innan de valdes ut valde författarna till uppsatsen att söka på böcker som fanns 

på Linnéuniversitetets bibliotek, Centrallasarettets bibliotek eller Växjö stadsbibliotek. Bilaga 

1 visar ett tjugotal böcker som kom fram på sökningen och av dem valdes fem ut som stämde 

överens med studiens inklusions- och exklusionskriterier.  

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara skrivna av vuxna som drabbats av 

cancer. Böckerna skulle vara skrivna på svenska för att undvika misstolkningar vid 

översättning samt att denna studie avsåg att belysa svensk sjukvård. Böckerna skulle vara 

skrivna av både män och kvinnor, detta för att ge båda könens perspektiv på sin upplevelse.  

Alla böcker var skrivna av personer som var mellan 20 och 45 år när de insjuknade. Denna 

åldersgrupp, som befinner sig mitt i livet, valdes eftersom författarna till denna studie ville 

inrikta sig på något yngre vuxna. 

Självbiografierna skulle vara publicerade 2006 eller senare. Författarna valde att exkludera 

böcker av vuxna med fler sjukdomar än cancer samt böcker som var skrivna av närstående. 

Ingen av denna studiens författare skulle ha läst böckerna tidigare.  

 

Kvalitetsgranskning 

Självbiografierna granskades enligt Segestens (2006) modell. Detta för att veta om källorna 

till studiens resultat var tillförlitliga (Bilaga 2). 

 

Dataanalys 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) påbörjas analysprocessen i en kvalitativ 

innehållsanalys genom att meningsenheter tas ut ur texterna. Dessa meningsenheter ska vara 

relevant information och svara an på studiens syfte. Alla valda självbiografier lästes av båda 

författarna var för sig. Detta för att båda skulle skapa sig en egen uppfattning om böckerna 

och dess innehåll. Under tiden som böckerna lästes så markerades meningar och sidor där det 
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fanns text som svarade på studiens syfte. Dessa markerade meningar jämfördes av båda 

författarna. Steg två var att välja ut lämpliga kondenserade meningsenheter. Kondensering 

innebär att texten kortas ner och förenklas, dock utan att viktig information försvinner. Här 

sammanställde författarna enskilt böckerna var för sig och jämförde sedan sina utplockade 

meningsenheter. Därefter gjordes olika underkategorier till kondenseringarna för att på ett 

tydligt sätt förklara vad de innebar. Detta innebär att beskriva vad kondenseringarna innehöll 

på ett mer kortfattat sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Underkategorier med 

liknande innehåll fördes ihop och bildade en kategori. Utifrån de valda kategorierna bildades 

en ny helhet som låg till grund för resultatet av studien (Tabell 1). För att förstärka innehållet 

och tydliggöra de upplevelser som kom fram i självbiografierna valdes lämpliga citat ut. 

 

Tabell 1. 

Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningsenheter 

Underkategorier Kategori 

”Du var där Rikard och blev min 

stjärna. Stjärnan som lyste upp och 

visade vägen. Du är min hjälte.” 

(Darell, 2010, s. 26) 

Familjen gav kraft 

och styrka. 

Närstående Yttre 

påverkan 

”Nu vet jag mer än någonsin att jag 

alltid vill vara i hennes liv, finnas där 

både för henne och för alla andra som 

jag älskar och som finns där” 

(Gidlund, 2013, s. 71) 

Viljan att leva för 

vänner och familj. 

  

”Jag vilade min kropp mot dess sida 

och kände kraften komma. Detta ska 

jag leva på och denna kraft ska jag 

bära med mig för att leva. Detta lugn, 

denna trygghet.” (Gidlund, 2013, s. 

253)  

Hästen ger kraft, 

lugn och trygghet. 

Djur och natur  

”Trädgården är mitt vattenställe.” 

(Emanuelsson, 2006, s. 64) 

Trädgården ger 

kraft. 

  

 

Forskningsetiska aspekter 

Målet med studien var att hitta textmaterial som var relevanta till syftet. Det som kom fram 

genom självbiografierna redovisades utan att dess författares upplevelser och erfarenheter 

förvrängdes, allt enligt rekommendationer från Helsingforsdeklarationen (2008).  

Eftersom självbiografierna redan var utgivna av dess författare och de själva valt att publicera 

sina historier så behövde inga hänsyn till sekretess tas. Öppenhet och följsamhet var viktigt 

under analysprocessen. Detta för att författarnas förförståelse och kunskaper i ämnet inte 

skulle styra eller förvränga slutresultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

RESULTAT 

 

Efter att självbiografierna lästs och analyserats bildades tre huvudkategorier med 

underkategorier, för att beskriva vad som kan ge livskraft hos vuxna med cancer. 

Huvudkategorierna var Inre styrka, Yttre påverkan och Vårdande.  
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Tabell 2. 

 

Huvudkategori 

 

 

Underkategori 

 

Inre styrka - Drömmar och mål 

- Inre kraft 

Yttre påverkan - Att känna sig behövd 

- Djur & natur 

- Närstående 

Vårdande - Trygghet och att bli sedd 

- Vårdmiljö 

 

Inre styrka  

Personerna vars böcker denna studie grundar sig på beskrev alla olika inre faktorer som gav 

dem livskraft under sjukdomsperioden.  

 

Drömmar och mål 

Att ha drömmar och mål visade sig ha stor betydelse för känslan av livskraft eftersom alla 

författarna beskrev drömmen om att överleva sin sjukdom och att få tillbaka sitt vanliga liv 

och vardag. Detta beskrevs extra tydligt när längtan efter att få ha tråkigt och att kunna jobba 

och resa skildrades. Tristessen som saknades var något som förknippades med livet före 

sjukdomen. Det framgick tydligt att de inte kände sig klara med sina liv och att de hade 

många ouppfyllda drömmar. 

 

”Det finns så många ouppfyllda drömmar kvar att förverkliga. Så många projekt att 

genomföra.” (Emanuelsson, 2006, s. 30) 

 

En beslutsamhet, att vinna kampen mot sin sjukdom, framgick som ett av de främsta målen 

för alla. De såg cancern som ett krig de skulle vinna och denna målbild hjälpte dem att kämpa 

för sin dröm att bli friska. ”Med hjärtat i ena handen och kämparglöden i andra ska jag vinna 

kampen om livet.” (Darell, 2010, s. 8 ) 

 

Barn visade sig vara en betydelsefull del av drömmar och mål. Oavsett om personerna hade 

barn eller inte så var det ett återkommande ämne som påverkade dem starkt. De som inte hade 

barn beskrev en längtan efter att få egna barn. Tidigt i deras sjukdomsförlopp tog de upp 

förutsättningarna för att få barn i samtal med sina respektive läkare. Detta var en stor del av 

framtidsplanerna för dem. De som hade små barn uttryckte ett mål att få se dem växa upp.  

 

En av författarna skrev om drömmen att få ha sin egen bok i handen. När det blev klart att den 

skulle publiceras infriades drömmen. Vetskapen om att hans dagar var räknade gjorde att det 

blev ett tydligt mål att leva fram tills den dag då boken gavs ut. Han kände en glädje och 

stolthet över att få lämna den efter sig både till närstående och till andra människor. 

 

Inre kraft 

Alla författare berättade om en inre kraft som hjälpte dem i kampen mot sin sjukdom. Vad 

den inre kraften grundade sig i var till viss del olika. En som var troende bad till Gud om hjälp 

och sa sig då få kraft. En av författarna hämtade sin kraft genom att kommunicera med sin 

döda mamma, vilket var en stor källa till styrka. Under hela sjukdomsperioden fördes en inre 

dialog med mamman. Genom dessa samtal upplevdes en närvaro och stöd, och det blev en 

form av bearbetning av det hon varit med om. En skrev om hur mycket hon älskade livet och 
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att det fanns ”tusen skäl att leva”. Viljan att leva var en stor motivation för alla och en viktig 

del i att de kände livskraft. Att plötsligt drabbas av en dödlig sjukdom gjorde att kärleken till 

livet blev stor. Känslan av att vilja finnas kvar var större än någonsin och blev en stor 

drivkraft till livet. Envishet kom upp som en viktig egenskap vilket gav en stor inre kraft till 

att fortsätta leva och kämpa. Att vägra dö och den starka viljan av att vinna över sjukdomen 

sporrade dem. 

 

Det återkom flera gånger om kraften den stora inre styrkan gav. Ett övertygande lugn i hela 

kroppen upplevdes och samtidigt fanns en styrka att klara allt. Positiva tankar och glädjen till 

livet var viktiga faktorer och det gjorde att de försökte leva här och nu trots sjukdom. 

 

”Som alltid finns den där styrkan någonstans inom mig. Jag tänker att det kunde ha varit 

värre, det gör jag alltid, det hjälper mig att inte få hoppet att rinna av mig.” (Darell, 2010, s. 

72) 

 

Yttre påverkan 

Det framkom olika typer av yttre faktorer som gav livskraft. Socialt umgänge, framför allt 

tillsammans med närstående, var en ofta återkommande anledning till att personerna kände 

viljan att leva.  

 

Att känna sig behövd 

Känslan av att vara behövd av sina barn var ett av de främsta skälen att finnas kvar i livet. Det 

självklara att en mamma ska finnas för sina barn gav stor livskraft. Att ha små barn gav en 

känsla av ansvar i att finnas i deras uppväxt. För en av författarna blev kontakten med hästar 

extra viktig. I arbetet med hästarna kände han sig behövd och ansvaret gav kraft. Att ta hand 

om hästarna och rykta och mocka gav en känsla av att vara betydelsefull och behövd. 

 

Djur och natur 

Naturen beskrevs i olika former ge kraft. Att spendera tid i trädgården återkom vid ett flertal 

tillfällen och visade sig ge kraft. Både ur synpunkten att den var vacker att titta på men också 

genom arbetet det innebar att planera och till viss del genomföra det arbete trädgården krävde 

under årets olika årstider. Detta gav ett ökat välbefinnande. Frisk luft, skogen och stjärnorna 

gjorde att kroppen fylldes med livskraft. Hur vädret påverkade och gav energi beskrevs.   

 

”Jag gömde mig i skogen som jag älskar mest. Lät den fylla mig med kraft och folktro för jag 

måste orka, måste ta mig vidare, måste fortsätta.” (Gidlund, 2013, s. 56) 

 

En beskrivning av hur viktiga hästarna var gavs, närvaron med hästarna gav lugn och 

trygghet. Tack vare hästarnas kraft beskrev en av författarna att han höll sig vid liv. En viktig 

del i samvaron med hästarna var att prata med dem då han upplevde att de förstod honom. 

”Värmen strömmade ifrån hästen. Återigen vilade jag min kropp mot dess sida. Jag blundade. 

Kände kraften komma. Detta ska jag leva på, tänkte jag. Och den kraft som jag ska bära med 

mig för att leva, önskar jag också kommer bli samma känsla som den när döden en dag 

kommer. Detta lugn. Denna trygghet.” (Gidlund, 2013, s. 253) 

 

Närstående 

För alla författare var närstående den faktor som var mest återkommande när det handlade om 

vad som gav livskraft vid cancer. Att uppleva en gemenskap med nära och kära och känslan 

av att inte vara ensam i sin kamp mot sjukdomen var tydlig. Alla författare uttryckte sig i 

någon form att de inte hade klarat sig utan stöttning från sina närstående. De beskrev hur 
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betydelsefullt det var att ha vänner och familj runt sig, särskilt under de tyngre perioderna. 

När de själva inte orkade fanns närstående runt omkring dem som inspirerade med sin styrka 

och glöd. ”Dagarna går bra ändå, jag blir buren av så många.” (Emanuelsson, 2006, s. 83) 

 

Rädslan att tvingas överge sin familj gav dem kraft att fortsätta kämpa för att finnas kvar i 

sina familjers närhet. Den oro och ångest som de kände inför dessa tankar vändes till en stark 

kraft att kämpa ännu mer för att finnas kvar. Författarna som hade barn menade att de var den 

största källan till livskraft, att fortsätta vardagen med barnen och deras rutiner gav dem 

mycket glädje. ”Det ska gå bra, jag ska kämpa så jag kan fortsätta vara en snäll och rolig 

mamma.” (Tiger, 2010, s. 12) 

 

Skrattet tillsammans med vänner och familj uppgavs som något befriande och kraftgivande. 

Att kunna behålla humorn och ha roligt tillsammans med närstående gjorde att den friska 

vardagen inte kändes så avlägsen. 

 

”Ni är min livboj. Ni är allt det som jag hela tiden strävar efter. Ni ger mig kraften när 

tårarna rinner, ni ger mig inspiration, ni ger mig hopp, ni ger mig skratt, ni ger mig kärlek 

och omtanke, ni ger mig tröst.” (Darell, 2010, s. 96) 

 

Det var inte alltid bara den närmsta umgängeskretsen som gav energi utan det kunde även 

vara okända människor. Detta beskrevs komma i form av att okända människor gav sitt stöd 

både genom fysiska möten men också via telefonsamtal, brev och mejl. Omtanken från dessa 

människor gav styrka och kraft. Den sköna känslan det var att ibland öppna sig för en 

främmande människa beskrevs, att få prata av sig med någon som inte kände en upplevdes 

som befriande.  

 

Vårdande 

Författarna hade alla kontinuerlig kontakt med vården under sina sjukdomsperioder. 

Vårdandet blev en stor del av deras livsvärld och kom att påverka deras känsla av livskraft. 

Upplevelser av sjukvården varierade mellan dem och de beskrevs både som positiva och 

negativa. 

 

Trygghet och att bli sedd 

Något som gav en trygghet var att vårdpersonalen var närvarande i sina möten och såg 

personerna som människor och inte som patienter. Ögonkontakt var av betydelse för att få en 

förtroendefull relation. Vårdpersonalens kunskap och vilja att svara på frågor samt hitta 

lösningar på problem som de upplevde ökade känslan av tillit till vården. Att en ny läkare 

kunde innebära irritation var en uppfattning, möten med nya läkare upplevdes i vissa fall som 

empatilösa. Ett önskemål var att ha så få personal som möjligt inblandad i vården, men det 

gick inte fullt ut att tillgodose. Vikten av att bli bemötta med värme och empati från 

vårdpersonal togs upp. Tryggheten det innebar att få prata och gråta ut hos personalen på 

sjukhuset uppskattades. När vårdpersonalen tog sig tid till oplanerade besök kom en känsla av 

att vara omhändertagna och sedda.  

 

”Den här sjuksköterskan tittar också in på rummet utan egentligt ärende, utan bara för att se 

att allt är okey. Det uppskattar jag mer än något annat.”  (Emanuelsson, 2006, s. 42) 

 

Trots att många av de möten i vården som författarna beskrev var positiva, framkom mindre 

bra erfarenheter. Ett tillfälle beskrevs när personen inte kände sig sedd med sin oro och rädsla 

och hur upplevelsen av att bli kränkt infann sig, någon berättade om hur sakligt läkaren 



9 

 

pratade om hennes kommande operation. Ett önskemål om mer empati och förståelse från 

läkaren kom fram. Ett tillfälle då två sjuksköterskor skulle hjälpa till togs upp. En upplevelse 

av brist på kommunikation dem emellan gav onödig smärta. Det skildrades hur 

vårdpersonalens sätt att bemöta dem med glädje och ödmjukhet gav dem ett lugn och en 

känsla av kraft. Att kunna skratta tillsammans trots svår sjukdom underlättade deras situation. 

 

”På eftermiddagen ringde doktorn och efter det samtalet som innehöll både bekräftelse, 

empati och en hel del bisarr humor kände jag mig mycket piggare. Jag kände till och med att 

jag ville leva.” (Sandén, 2007, s. 133) 

 

Vårdmiljö 

Det poängterades att miljön på vårdavdelningen var av stor betydelse för välbefinnande.  

Avdelningar som var inredda som ett mysigt hem med glada och ljusa färger samt fin utsikt 

uppskattades till skillnad från kala miljöer där utsikt och något fint att titta på saknades. 

Hemtrevnaden i form av doften av nybakat beskrevs som något positivt och när detta skedde 

på avdelningen infann sig glädje och kraft.  

 

DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att hitta vilka faktorer som kan ge livskraft vid cancer. Resultatet 

indelades i tre huvudkategorier: Inre styrka, Yttre påverkan och Vårdande. Personerna som 

studien grundar sig på berättade alla om en inre kraft som hjälpte dem att kämpa mot sin 

sjukdom. Samtidigt framkom det hur viktigt det var att ha närstående runt sig för att stödja 

och stötta varandra. Hur viktigt bemötandet inom vården var blev påtagligt genom 

personernas beskrivningar av olika möten med vårdpersonal vilket i sin tur påverkade 

livskraften. 

 
Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats är den mest passande metoden för denna typ av studie. Enligt Dahlborg 

Lyckhage (2006b) används kvalitativ metod när det handlar om att beskriva personers 

subjektiva erfarenheter och upplevelser. Kunskapen ska inte generaliseras utan det resultatet 

visar ska ses i sitt sammanhang. Resultatet skrivs i ord, till skillnad från kvantitativ ansats där 

data samlas in för att generalisera. Genom den insamlade datan bildas en objektiv kunskap där 

samband och olikheter är i fokus. Kvantitativ forskning utgår ofta från exempel enkäter 

medan kvalitativ forskning grundar sig i intervjuer och berättelser (Ibid). Fördelen med en 

kvantitativ studie är att dess resultat ofta kan presenteras i form av ett mindre antal tabeller, 

medan en kvalitativ studie innehåller ett stort textmaterial att hantera (Polit & Beck, 2012).  

Då syftet med denna studie var att få fram unika känslor är kvalitativ metod den ansats som 

passade bäst. 

Studiens resultat utgick från självbiografier eftersom de anses ge de personliga beskrivningar 

av upplevelser som var studiens mål. Genom självbiografier delges detaljerad information om 

känslor och erfarenheter direkt från författaren till biografin (Dahlborg Lyckhage, 2006a). En 

artikelstudie, då andra författare har tolkat informationen från primärkällan, riskerar att 

feltolkas. Ju färre personer som tolkar informationen desto mer tillförlitligt blir resultatet. 

Eftersom självbiografier är en primärkälla betyder det att ingen annan har tolkat eller översatt 

informationen utan texten kommer direkt ifrån författaren (Axelsson, 2012). En variant av 

kvalitativ studie är att genomföra intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012) är en av fördelarna 

med en intervjustudie att författarna då kan ställa följdfrågor när information känns 

ofullständig. Då finns också möjligheter att analysera kroppsspråk, nyanser i talet och hur 

informanten ter sig. Just denna dimension framkommer inte i självbiografierna då dess 
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författare själva väljer vad som ska tas upp. Boken skrivs utifrån den enskildes perspektiv och 

risken finns då att viss fakta utelämnas vilket kan ses som en svaghet (Ibid). Författarna till 

denna studie kände dock att deras kunskaper och erfarenheter om intervjuteknik var 

bristfälliga varför den metoden inte var möjlig. 

 

Ett av inklusionskriterierna till denna studie var att självbiografierna skulle vara skrivna på 

svenska för att minska risken för feltolkning av böcker på engelska och gå miste om viktig 

information. Alla böcker skulle vara skrivna av personer som drabbats av cancer och som var 

mellan 20 och 45 år. Anledningen till detta är att personer i denna ålder förmodas ha en något 

annorlunda upplevelse av sin sjukdom och livsvärld än äldre vuxna. En av böckerna var 

skriven av en författare som dog av sin sjukdom. Detta anses dock inte ha påverkat resultatet 

då boken var relevant och svarade väl an på syftet som var att beskriva vad som ger livskraft 

hos vuxna med cancer. Självbiografierna skulle vara skrivna av både män och kvinnor för att 

få en bredare bild av källan till livskraft. Fyra av böckerna till resultatet var skrivna av 

kvinnor och en av en man. Att bara en av böckerna hade en manlig författare kan ses som en 

svaghet men då studiens inklusions- och exklusionskriterier var förutbestämda ansågs valda 

böcker passa bäst in. Eftersom syftet med studien inte var att belysa skillnaden mellan män 

och kvinnor, lades ingen vikt vid den ojämna fördelningen mellan manliga och kvinnliga 

författare till självbiografierna. Ytterligare en bok, med en manlig författare, lästes men 

uteslöts då den inte svarade an på syftet. 

Ett av inklusionskriterierna av böcker till resultatet var att de skulle vara publicerade från 

2006 eller senare. Känslan av livskraft förmodas inte förändras avsevärt över tid. Att ett av 

inklusionskriterierna var att böckerna skulle finnas tillgängliga på bibliotek som fanns på 

besöksavstånd kan diskuteras. Det ses som en fördel att författarna hade möjlighet att titta och 

bläddra i böckerna för att se om de var användbara till syftet. Genom att begränsa sökningen 

till ett fåtal bibliotek minskade dock antalet böcker att välja mellan. Eftersom minst fem 

användbara böcker hittades genom sökningen fanns det inget behov att utöka sökandet till fler 

bibliotek. 

 

Självbiografier av personer som hade fler sjukdomar än cancer exkluderades. Dahlborg 

Lyckhage (2006a) menar att det är viktigt att välja källor som är relevanta och som svarar på 

det utvalda syftet. Om resultatet grundat sig på böcker skrivna av personer med fler 

sjukdomar än cancer motsvarade inte underlaget det som studiens syfte avsåg. Detsamma 

gäller att böckerna skulle vara skrivna som just självbiografier och inte av någon närstående. 

Det är personernas egna upplevelser som skulle studeras, och inte någon närståendes 

upplevelser till personer med cancer.  

Då alla självbiografierna kvalitetsgranskades ökade trovärdigheten för att källorna kunde 

användas i resultatet.  

I denna studie var också ambitionen att inte låta den egna förförståelsen påverka analysen 

eller resultatet. Här kan det ses som en styrka att båda författarna läste alla böckerna var för 

sig. Det finns olika sätt att analysera berättelser vilket Polit och Beck (2012) nämner exempel 

på. Någon metod lämpar sig bara på muntliga berättelser och andra utgår från olika sociala 

fenomen. I denna studie användes Lundman och Hällgren Graneheims (2012) metod för 

kvalitativ innehållsanalys. Den första delen, att ta ut meningsbärande enheter, gjordes enskilt 

av båda författarna. När meningsbärande enheter skulle kondenseras jämfördes de utvalda 

enheterna med varandra. Många av meningarna valdes av båda författarna samtidigt som vissa 

skillnader fanns. Dessa skillnader diskuterades och därefter bestämdes vilka meningar som 

skulle behållas till den fortsatta analysen. Vissa av de borttagna meningarna berodde på att de 

inte svarade an på studiens syfte. Att vara två personer som analyserade texterna ökar 

tillförlitligheten då oklarheter vid tolkning kan diskuteras (Lundman & Hällgren Graneheim, 
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2012). Om inte alla böckerna läses av båda författarna riskerar betydande innehåll att missas 

vilket i denna studie undveks och därmed ökade trovärdigheten. För att förtydliga resultatet 

och för att läsaren bättre skulle förstå kontexten valdes lämpliga citat ut.  

Enligt Dahlberg och Segesten (2011) behövs livskraft för att ta sig igenom små och stora 

projekt i livet. Om en sjukdom ses som ett projekt är livskraft viktigt för att kunna hantera 

situationen. Det finns därför en överförbarhet för denna studie till patienter med andra 

sjukdomar än cancer.  

 

Resultatdiskussion 
Inre styrka 

I denna studie framkommer det hur viktigt det var att ha drömmar och mål vid en 

cancersjukdom. Att överleva sin sjukdom var det främsta målet för alla. Detta mål gav dem 

livskraft och energi att kämpa för sina liv. Lethborg, Aranda, Bloch och Kissane (2006) 

påpekar betydelsen av att ha mål. De menar att utan mål har patienter inget att sträva efter. 

Målen ändras beroende på vilken del av sjukdom personerna befinner sig i. Att det är viktigt 

med mål och drömmar visar sig även i Sand, Olsson och Strangs (2009) studie, som är gjord 

på patienter med en så allvarlig cancersjukdom att de fått besked om att de inte kommer att 

överleva. Till skillnad från denna studie, där ett av målen var att överleva sin sjukdom, har 

dessa patienter snarare som mål att få sina symtom lindrade än att bli friska. Samtidigt vill 

dessa patienter inte ge upp utan hoppas på att mirakel kan ske (Ibid). I en av studiens 

självbiografier (Gidlund, 2013) visste författaren att han inte skulle överleva. Trots detta 

skiljde sig inte drömmarna och målen från de andras, i alla fall inte till en början. Precis som 

Lethborg et al. (2006) menar att målen förändras under sjukdomens gång, skedde detta på 

samma sätt även för Gidlund (2013). Till en början beskrevs alla drömmar han hade och 

läsaren fick följa med vid förverkligandet av vissa av dem. Mot slutet av boken förändrades, 

och till viss del minskade dessa drömmar. 

 

En inre kraft spelade roll och var viktig för att känna glädje till livet. Känslan av att vilja leva 

framkom i denna studie samt även i andra studier som är gjorda på palliativa patienter (Elliot 

& Olver, 2009; Lethborg et al., 2006; Sand et al., 2009). Den inre kraften grundar sig i 

envishet och tålamod, en känsla av att inte vilja lämna livet och vilja finnas kvar. Att försöka 

fokusera på det positiva underlättar för att behålla livskraften. Känslan av att vara stark i sig 

själv framgår, någon uttrycker att om man klarar av att leva med cancer, klarar man av allt 

(Ibid). Lethborg et al. (2006) tar upp upplevelsen av att det finns en större mening med livet. 

En av deras informanter berättar om sin tro och sina böner, en annan informant önskar sig 

vara troende i förhoppning om att det skulle underlätta känslan av hopp och kraft. En av 

självbiografierna i föreliggande studie beskrev hur tro och böner hjälpte att få kraft.  

 

Yttre påverkan 

Något som också visade sig vara en källa till livskraft var djur och natur. Att vistas i 

trädgården, vara ute i skogen, samspelet med djur och att känna den friska luften visade sig i 

denna studie vara bidragande faktorer till kraft. Detta stärks av Lethborg et al. (2006) och 

Sand et al. (2009), då deras resultat också visar att djur och natur betyder mycket för patienter 

med cancer. Det handlar både om att uppskatta vackra platser samt känslan att bli ett med 

naturen. Patienter uttrycker att de efter sin diagnos har större respekt för allt liv. De känner en 

kraft av närvaro tillsammans med djur. 

 

Liksom denna studie visar även annan forskning hur väsentliga de närstående är för patienter 

med cancer. Gemenskapen med andra och att inte vara ensam i sin kamp visar sig vara 

grundläggande för att dessa personer ska uppleva livskraft. Att skratta och ha roligt 
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tillsammans betyder mycket. Sand et al. (2009) menar att vara bland friska människor gör att 

den som är sjuk känner sig friskare och att det är viktigt att få delta i aktiviteter med andra. 

Det framkommer att de relationer som tidigare tagits för givet värdesätts mer. Detta påtalar 

även Cheng, Lo, Chan, Kwan och Woo (2010) då deras resultat visar att sjukdomen gör att 

personerna reder ut eventuella konflikter med närstående och kommer varandra närmare. De 

menar även att livskraften kommer från familjen, att vara dem nära och känslan av att leva för 

dem ger motivation. Denna studies resultat visade hur stärkande stöttning från nära och kära 

var. Att känna motivation tillsammans med närstående tar även Elliot och Olver (2009) upp. 

Vikten av att var omgiven av hoppfulla människor betyder mycket för den som är sjuk. Att ha 

gemensamma mål och planer tillsammans med familjen ger kraft att se framåt. Som exempel 

nämns mål som att uppleva barnbarns födelsedag eller att få fira en jul till. I både Elliot och 

Olver (2009) och i denna studie är barn och barnbarn centrala källor till livskraft. Lethborg et 

al. (2006) tar upp ansvaret det innebär att vara mamma vilket resultatet i denna studie också 

visar. De författare till självbiografierna som har barn uppger just barnen som den största 

källan till livskraft. Ansvaret de känner som föräldrar och det ansvaret som de andra 

författarna känner för sina familjer skapar en rädsla och oro för att dö. Den sorg och rädsla 

som kan ses hos de närstående upplevs som hemsk av den som är sjuk (Lethborg et al., 2006). 

Rädslan att behöva överge sin familj vändes i denna studie istället till en positiv livskraft för 

att till varje pris undvika att lämna sina närstående. Lethborg et al., (2006) skildrar hur 

personerna värderar tiden med sin familj på ett annat sätt sedan de blivit sjuka. De väljer bort 

andra aktiviteter för att istället prioritera det som ger dem kraft; att vara med sina närstående, 

detta menar även Cheng et al. (2010). Att vara med sina närstående ger glädje och en mer 

positiv inställning till situationen. Samtidigt uppgav informanterna att samvaron med familjen 

gav en ökad mening med livet (Ibid).  

  

Vårdande 

Att bli sedd som människa och inte som patient är en av de mest betydelsefulla faktorerna för 

att känna ett gott bemötande från vården. Detta visar både denna studie och Hillen, 

Onderwater, van Zwieten, de Haes, och Smets (2012) i deras undersökning där patienter med 

cancer förmedlar vad det är som gör att de känner tillit till cancervården. I Dahlberg och 

Segestens (2010) syn på vårdvetenskap är ett av de huvudsakliga budskapen att se den unika 

människan och dess livsvärld. Resultatet i denna studie visade hur mycket det betydde när 

vårdpersonalen tog sig tid och var närvarande i sina möten med patienterna. Att bli bemött 

med värme, ödmjukhet och empati gav en trygghet och ökar livskraften. Detta menar även 

Hillen et al. (2012). En central faktor i deras resultat när det handlar om tillit till vården är 

ärlighet. Informanterna vill höra sanningen och få ta del av både positiva och negativa besked. 

Just ärlighet framkom inte så tydligt i denna studie men kan liknas vid tilliten till 

vårdpersonalens kompetens. Kunskap och att kunna lita på att vården gör sitt bästa är tydligt i 

denna och Hillens et al. (2012) studie. Patienter befinner sig i en situation då de måste lita på 

vården, relationen som skapas är viktig. Att få ögonkontakt och ett gott första intryck sätter 

sin prägel på den kommande vårdrelationen (Ibid). 

Livskraft är en central faktor för att klara av olika svåra perioder i livet. Fortsatt forskning 

inom detta område är viktig för att vårdpersonal ska bli mer medveten om livskraftens 

betydelse i ett sjukdomsförlopp, och därmed kunna stötta och stärka patienter utifrån deras 

individuella behov.  
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SLUTSATS 
 

Studien har besvarat syftet om vad som kan ge livskraft vid cancer. Resultatet visar att 

livskraften är väldigt betydande för personer som drabbats av cancer. Det framkommer att 

livskraften ger en glöd och vilja att kämpa för att få finnas kvar i livet. Det som ger kraft är 

unikt för varje person och kan komma både från yttre faktorer och från en inre kraft. Egna 

tankar och positiv inställning liksom stöttning från omgivningen framstår som viktiga grunder 

till livskraft. Även vården kan påverka personernas kraft och ork genom att se till individens 

livsvärld. Vad som skänker livskraft beror mycket på vilken livssituation personerna befinner 

sig i. Drömmar och mål, som är en stor källa till livskraft, är olika för var och en och påverkas 

även av hur sjukdomen artar sig.  

Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om hur mycket som handlar om livskraft 

när det gäller personers vilja och inspiration till att ta sig igenom sjukdomsperioden. Att ta 

hänsyn till detta och försöka hitta vad som ger varje unik person kraft är en utmanande och 

betydelsefull uppgift som sjuksköterska. 
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Bilaga 1, 1 (1) 

Databassökning 
 

 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda böcker 

LIBRIS Cancer 16570  

 Cancer + mina bibliotek 1864  

 Cancer + mina bibliotek + biografi 77  

 Cancer + mina bibliotek + biografi + svenska 73  

 Cancer + mina bibliotek + biografi + svenska + 2006-2014 20 4 

 

Efter sökningen föll många av dessa böcker bort då de var skrivna av närstående till personen med cancer alternativt av någon som hade fler 

sjukdomar än cancer. Enligt studiens inklusions- och exklusionskriterier valdes slutligen fem böcker. En lästes men användes sedan inte till 

studiens resultat då det visade sig att den inte svarade an på syftet till studien.  

 

 

 

En av böckerna, Kristian Gidlunds (2013) bok, kom inte med i ovanstående sökning då den inte fanns under sökningen ”mina bibliotek”. Boken 

användes ändå eftersom den är aktuell och mycket väl passade in i syftet. Den fanns även på biblioteken som författarna hade tillgång till.   

 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda böcker 

LIBRIS Cancer + biografi + svenska + ”nyast först” 244 1 (överst på listan) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2, 1 (1) 

Kvalitetsgranskningsmall 
Av självbiografier (Segesten, 2006) 

 

Följande frågor användes i granskningen: 

 

1. Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap eller något sådant? 

 

2. Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften ifråga? 

 

3. Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de 

haft? 

 

4. När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå innehållet, av annan orsak? 

 

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

 

6. På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Självbiografier som ingår i studiens resultat Bilaga 3, 1 (1) 

Bok Form av 

litteratur 

Ansvarig 

utgivare 

Författare Tidpunkt för 

tryckning 

Kvalitetsgranskning Användning av boken 

Guldvingar Självbiografi Efron & 

Dotter 

AB 

Frida Darell 

Boken utgår från hennes blogg 

om när hon fick Hodgkins 

sjukdom. Hon skriver utifrån 

sitt perspektiv, för att familj och 

vänner skulle förstå hennes 

känslor. 

2010 

Hon var 

sjuk 2006-

2008. 

Bokförlaget har 

granskat boken. 

Författarnas egna ord, 

tankar och känslor. Hon 

beskriver vad som får 

henne att ta sig igenom 

svåra stunder och vad som 

betyder mycket för henne. 

Hon tar upp synpunkter på 

vård och vårdpersonal. 

I kroppen min Självbiografi Forum Kristian Gidlund 

Boken grundar sig i en blogg. 

Han skriver om sin situation 

med metastaserande 

magsäckscancer och om sin 

kärlek till livet. Vågar ta upp 

tunga ämnen och ville inspirera 

andra.  

2013 

Boken 

trycktes 

några 

månader 

innan han 

avled. 

Bokförlaget har 

granskat boken. 

Gidlunds texter är ärliga, 

detaljerade och välskrivna 

kring hans innersta tankar 

och drömmar. Han tar upp 

tankar som många inte 

vågar nämna. Mycket 

passar rakt in i denna 

studies syfte.  

…och jag vill 

leva 

Självbiografi Prisma Ullrika Sandén 

30-årig kvinna som drabbas av 

en hjärntumör. I boken skriver 

hon om sina egna tankar och 

känslor. 

2006 

Hon 

drabbades 

2004. 

Bokförlaget har 

granskat boken. 

Sandén tar upp sina egna 

tankar och funderingar; 

mycket oro, ångest och 

ilska. Hon skriver även 

om vårdens bemötande. 

Uppskovsgiven Självbiografi Artéa 

förlag 

AB 

Helena Emanuelsson 

Boken utgår från 

dagboksanteckningar om 

sjukdomen Multipelt myelom.  

2006 

Boken 

skrivs 1996-

2001.  

Bokförlaget har 

granskat boken. 

Författarens texter handlar 

om hennes livsvilja och 

varifrån hon hämtar kraft.  

Jag vill leva… Självbiografi Books on 

Demand  

Monica Tiger 

Hon skriver om sin bröstcancer. 

2010 Bokförlaget har 

granskat boken. 

Författaren beskriver sitt 

liv med bröstcancer och 

den rädsla det innebär att 

kanske behöva lämna sin 

familj.  


