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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I Sverige drabbas varje år 800 unga människor mellan 16 och 30 år av cancer. Att 

vara ung och behandlas innebär stor påverkan på det vardagliga livet. De unga upplever stora 

påfrestningar av de biverkningar som behandlingen ger. Detta leder till stora begränsningar i 

deras nuvarande liv. Även svåra emotionella och fysiska känslor upplevs under denna period.  

 

Syfte: Syftet var att undersöka unga personers upplevelse av att genomgå behandling för en 

cancersjukdom. 

 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie som grundas på fem självbiografier. Analysen gjordes 

utifrån en manifest innehållsanalys. Resultatet bygger på meningsbärande enheter som valts ut 

från självbiografierna (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). 

 

Resultat: Resultatet bildade tre huvudkategorier och femton underkategorier om ungas 

upplevelser av att behandlas för cancer. Fysiskt lidande; Förändrad kropp, Feber, 

Illamående/Kräkningar, Trötthet och Smärta. Psykiskt lidande; Skuld/sorg, Frustration 

Rädsla, Hopplöshet, Osäkerhet/Kontroll, Saknad av livet och Social förändring. Positiva 

känslor; Hopp, tacksamhet och Livsvilja/ Glädje. 

 

Slutsatser: Det visade sig i studien att de biverkningar som behandlingen orsakade, var 

mycket påfrestande för de unga. Detta ledde till att de upplevde förändring av sina kroppar, 

avbrott i livet och förändring av det sociala livet. Genom denna studie får vårdpersonal en 

inblick i hur unga upplever cancerbehandlingen, vilket är viktigt för att kunna stödja 

hälsoprocesser. 
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INLEDNING 
 

Cancer är en vanligt förekommande sjukdom inom dagens sjukvård. Vi har under vår 

utbildning både läst om och mött dessa patienter. Just cancer är ett värdeladdat ord och väcker 

mycket känslor och tankar hos oss. De patienter vi framför allt mött är äldre, men tanken om 

att vara ung och drabbas har slagit oss. Då vi själva befinner oss i ung ålder, 25 år, blir 

tankarna ännu fler.  Hur skulle det vara att i vår ålder drabbas av och behandlas för en så svår 

och livshotande sjukdom? Här väcktes vårt intresse för att få en inblick i hur det är att vara 

ung och behandlas för cancer. Detta är också av värde för oss som blivande sjuksköterskor då 

vi kommer att möta unga patienter som drabbats av en cancersjukdom. Att då ha en inblick i 

hur det är att drabbas och behandlas, ger oss värdefull kunskap som kan hjälpa oss i vårdandet 

av dessa patienter.  

 

 

BAKGRUND 
 

I Sverige diagnostiseras över 55 000 nya cancerfall varje år och av de som drabbas blir över 

hälften botade. Hos resterande blir sjukdomen kronisk eller akut och får därmed en dödlig 

utgång. Cancer är inte enbart en sjukdom utan ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar, det 

de har gemensamt är att de beror på någon form av tumörtillväxt någonstans i kroppen 

(Cancerfonden, 2015). 

 

Tumörtillväxt uppstår när en frisk cell drabbas av en så kallad mutation eller förändring i sin 

arvsmassa. I vanliga fall är kroppens eget regleringssystem programmerat för att reparera eller 

förgöra den förändrade cellen, då den inte kan uppfylla sitt syfte i kroppen. Då denna 

reglering uteblir kommer en bestående förändring av arvsmassan att uppstå, vilket kan leda 

till utveckling av cancerceller och tumörtillväxt (Ericson & Ericson, 2013). Detta kan enkelt 

förklaras som att alla typer av cancersjukdomar uppstår från onormalt fungerande celler 

(Braun & Anderson, 2012).  

 

Orsakerna till cancerutveckling är dock inte helt säkerställda. Forskning pekar på att livsstil, 

biologiska faktorer, genetik och miljö är framträdande riskfaktorer för utvecklingen av 

cancersjukdomar. Hur sjukdomen fortskrider är beroende av ett flertal olika faktorer som typ 

av cancer, lokalisering, stadium vid upptäckt, ålder och allmäntillstånd (Braun och Anderson, 

2012). 

 

Det finns många olika behandlingsalternativ vid cancer. Behandlingen är dock ofta 

tidskrävande och svår. Den kan innebära att bota, men då det inte alltid är möjligt, kan 

behandlingens syfte vara att bromsa sjukdomen eller minska risken för återfall 

(Cancerfonden, 2015).  

Att vara ung och drabbas av cancer 

I Sverige är cirka 800 av de som drabbas av cancer mellan 16 och 30 år gamla och denna 

grupp definieras som unga (Ungcancer, 2015). Denna grupps onkologi särskiljer sig från 

barn- och vuxenonkologi i termer av förekomst, tumörtyp och psykosociala egenskaper. Detta 

gör att unga som drabbas av cancer har andra behov, på både emotionella och fysiska plan 

(Cohen-Gogo, et al., 2011). Kirk och Fraser (2014) menar även att just ungdomstiden präglas 

av förändringar i identitet och sociala relationer och det sker det process där de unga går mot 

en ökad självständighet i utvecklingen till vuxna (ibid.). Att vara ung och drabbas av cancer 

innebär ett plötsligt avbrott i denna process och beskrivs ofta som en livsförändrande händelse 
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i livet (Kumar & Schapira, 2012).  Behovet kan också se annorlunda ut hos denna grupp, man 

har nämligen sett att unga som drabbas av cancer möter ett dubbelt problem. Dels där de skall 

möta kraven som ställs på dem i övergången till självständiga vuxna, samtidigt som de ska 

möta den nya livssituationen de ställs inför då de drabbas av cancer (Patterson, Mcdonald, 

Zebrack & Medlow, 2015). Detta skede i livet ses som en utmanande tid på grund av snabba 

fysiska, emotionella, kognitiva och sociala förändringar hos de unga (ibid.). Unga befinner sig 

därmed i ett sårbart skede i livet (Snöbohm, Friedrichsen, & Heiwe., 2010). 

Att vara ung och genomgå cancerbehandling 

Modern cancerbehandling är oftast multidisciplinär och långvarig och består inte sällan av 

mödosamma kombinationer av både kirurgi, strålning och kemoterapi (Hauken, Larsen, & 

Holsen, 2013). Unga är i allmänhet friskare och prognosen ser ofta bättre ut än för dem som är 

äldre och drabbas. Därmed används ofta en mer intensiv och aggressiv kurativ behandling hos 

de unga. Detta gör att behandlingen för de unga kan leda till stora påfrestningar på grund av 

den intensiva behandlingen (ibid.). Att vara ung och genomgå behandling innebär därmed stor 

påverkan på det vardagliga livet. Kumar och Schapira (2012) såg i sin studie att unga 

upplevde sjukdomen och behandlingen som en störning i deras nuvarande liv. Även den 

personliga utvecklingen och relationen till andra påverkas och de tyckte att de fick en ny roll 

som patient och i samhället i övrigt (Patterson et al., 2015). 

 

Den största förlusten unga människor upplever då de behandlas för cancer är förlorad kontroll 

över sina kroppar och förlorad frihet då de blir beroende av sjukvården. Även ett utanförskap 

kunde upplevas då de hamnar utanför det som klassas som normalt i dagens samhälle 

(Patterson et al., 2015.). En gemensam nämnare hos de unga som drabbas av cancer är sorgen 

över förlusten av sina friska kroppar (Snöbohm et al., 2010). En av de största förlusterna de 

upplever är hårbortfall och fysisk förändring, vilket leder till stora begränsningar i vardagen 

(ibid.). Unga blir djupt påverkade av just förlusten av den fysiska kontrollen då kroppen 

agerar oförutsägbart och de inte längre kan leva ett normalt liv. Studien visar även hur de 

unga inte känner igen sina egna kroppar efter det förändrade utseendet. Utseendet är nämligen 

en viktig aspekt för dem. Förändrat utseende ger därmed stor påverkan på deras självbild, 

kroppsuppfattning och sexualitet, vilka är viktiga aspekter i de ungas liv (ibid.).  

 

Det sociala stödet i form av familj, vänner och sjukvårdspersonal upplever unga som en viktig 

del under sin sjukdom och behandling. Detta stöd innebär att familj och vänner är delaktiga 

och stöttar under behandlingsperioden. Något som är mycket betydelsefullt, då det kommer 

till hur de unga på bästa sätt skall klara av sin nya livssituation, samt den behandling de går 

igenom (Olsen & Harder, 2011).   

Sjuksköterskans roll under behandlingstiden 

Sjuksköterskans insatser spelar en viktig roll under vårdtiden för de unga. De har stor 

betydelse för deras förmåga att klara av den nya livssituationen, eftersom deras livsmönster 

plötsligt förändras (Olsen & Harder, 2011). Tidigare studier visar att stödet från 

sjuksköterskan till de unga drabbade måste vara åldersanpassat och skräddarsytt för denna 

specifika åldersgrupp. Det anpassade stödet kan bestå av att skapa ett utrymme som tillåter de 

unga att bevara samt utveckla sina sociala relationer, trots sjukdom och behandling. Detta 

genom att stödja och uppmuntra de unga att hålla kontakt med vänner och familj, men även 

genom att anordna träffar, där de får möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Studien 

visade även vikten av att sjuksköterskan har förmåga att befinna sig på de ungas nivå, och 

försöka se situationen ur deras perspektiv. Sjuksköterskan visade sig också vara ett viktigt 

ankare under vårdtiden, både för de unga och deras nära anhöriga. Särskilt i stunder av 
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överväldigande känslor eller praktiska problem, då de kände förtroende för sjuksköterskan 

och hennes professionella roll (ibid.). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv som bygger på livsvärldsteorin (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Livsvärldsteorin studerar människan i hennes specifika sammanhang och 

tar hänsyn till det som påverkar den enskilda individen och hennes upplevelse av hälsa (ibid.). 

Livsvärldsteorin försöker förstå människans subjektiva upplevelse av vårdande och sjukdom 

för att kunna se den enskilde patientens behov av stöd för att uppnå hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Den subjektiva upplevelsen som skall studeras i kommande studie är 

upplevelsen av att vara ung och behandlas för cancer.  Vårdvetenskapen fokuserar på hur 

patientens hälsoprocesser kan stödjas på bästa sätt i rörelse mot hälsa och välbefinnande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Nedan följer beskrivning av relevanta begrepp från 

vårdvetenskapen som författarna anser är relevanta i kommande studie. 

Hälsa 

Hälsa anses enligt Dahlberg och Segesten (2010) som ett brett begrepp med mångtydig 

betydelse. Hälsa innebär inte enbart avsaknad av sjukdom utan innefattar även andra aspekter 

i en människas liv. Inom vårdvetenskapen har man ett holistiskt synsätt på människan och 

hennes hälsa, vilket innebär att man inte skiljer det kroppsliga och det själsliga. Människan 

ses som en helhet (ibid.). På detta sätt kan hälsa uppnås trots sjukdom, då människan kan 

finna välbefinnande i den rådande situationen även på ett existentiellt plan. Att ha en bredare 

förståelse av begreppet hälsa och dess innebörd kan ge andra perspektiv att se på den 

cancerdrabbades situation. Samt en möjlighet att främja välbefinnandet trots svår sjukdom. 

Dahlberg och Segesten (2010) poängterar att upplevelsen av hälsa vid obotlig sjukdom kan bli 

förstörd och därmed kännas som en avsaknad av mening hos patienten, vårdandets roll blir då 

att stödja patienten för att återfinna välbefinnande. 

Livsvärld 

Livsvärlden är unik och består av allt som bygger- och har byggt upp en människas vardag, 

samvaro och livssituation. Livsvärlden anger en startpunkt samt talar om i vilken riktning 

vårdandet av individen bör ta. Att som vårdare se till livsvärlden innebär att få möjligheten att 

förstå och nå fram till det som är hälsa och välbefinnande för den enskilde patienten. Utifrån 

denna kunskap kan man sedan ge bästa möjliga vård (Dahlberg & Segersten, 2010). Genom 

att undersöka hur cancerbehandlingen påverkar ungas livsvärld, får vi möjlighet till bättre 

förståelse för hur individen upplever sin behandling. 

Lidande  

Det finns inga generella kriterier för vad lidande innebär. Det är patientens upplevelse av sin 

situation som avgör om patienten lider eller inte (Friberg & Öhlén, 2012). Lidandet har inte 

bara att göra med det obehag som ohälsa och sjukdom framkallar i kroppen, utan berör även 

själsliga och andliga aspekter av patientens liv. Alla hanterar lidandet olika och det behöver 

inte alltid föra något ont med sig, i lidandet kan en människa nämligen finna möjlighet till nya 

perspektiv och eftertanke (ibid.). Det finns dock olika sorts lidande. Patienten kan uppleva ett 

sjukdomslidande som orsakas av sjukdomen, både på ett fysiskt och existentiellt plan. Samt 

ett vårdlidande där vården orsakat ett onödigt lidande hos patienten. Det finns även ett 

livslidande där livssituationen som uppstått har skapat ett lidande för patienten (ibid.). Att 

förstå lidandet ur den unga cancerdrabbade patientens perspektiv är av stor vikt, då ett av 
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sjukvårdens mål är att lindra lidandet för patienten (Dahlberg & Segesten, 2012). Att förstå 

lidandet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv gör att sjuksköterskan har en större möjlighet att 

stötta och hjälpa de unga cancerdrabbade patienterna i deras lidande. 

Välbefinnande 

Välbefinnande är något du finner hos patienten när hon sägs “må bra” utifrån de 

förutsättningar som råder. Det behöver inte vara sammankopplat med hälsa, utan kan uppnås 

trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid svår sjukdom kan vara svårt för patienten att 

finna livslust, men att det trots detta är möjligt att uppnå välbefinnande. Detta eftersom 

patienten fortfarande har friheten att välja hur hon vill förhålla sig till sin livssituation och sin 

sjukdom. Genom att vårda och stötta patienten kan sjuksköterskan främja välbefinnande i den 

situation patienten befinner sig i trots sjukdom (Dahlberg & Segersten, 2010). Detta är viktigt 

att främja i vårdandet av de unga cancerdrabbade patienterna.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Patienter som drabbats av cancer är idag en stor grupp inom hälso-och sjukvården. Inom 

denna patientgrupp finns de unga, som är mellan 16 och 30 år gamla. Dessa individer befinner 

sig i ett annat skede i livet och onkologin särskiljer sig från de som är barn eller vuxna. 

Upplevelsen av att behandlas för cancer ser därför annorlunda ut för denna patientgrupp. De 

befinner sig i ett stadie i livet som präglas av en övergång till det vuxna livet. Detta innebär 

krav på självständighet, personlig utveckling, och identitetskapande. Samtidigt som detta sker 

skall de handskas med den nya livssituationen som de ställs inför i och med sin sjukdom och 

den ofta intensiva behandlingen. Då dessa patienter behandlas inom sjukvården, där 

sjuksköterskan är verksam och central under behandlingstiden, finns ett behov av kunskap om 

dessa patienters upplevelse.  Studien har därför valt att fokusera på de ungas upplevelse under 

behandlingstiden. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att undersöka unga personers upplevelse av att genomgå behandling för en 

cancersjukdom. 

 
 

METOD 
 

Designen för studien var en litteraturstudie som undersökte unga personers upplevelse, 

författarna valde därmed en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Den 

kvalitativa metoden är bäst lämpad då subjektiva upplevelser skall studeras och beskrivas 

(Polit & Beck, 2012). I denna studie beskrevs ungas upplevelser av att behandlas för cancer 

och baserades på fem för ämnet relevanta självbiografier. Enligt Friberg (2012) är berättelser i 

form av biografier ett bra sätt att samla in data, då syftet är att studera hur människan erfar 

sjukdom och hälsa i sin livsvärld. Genom att använda självbiografier fick författarna data som 

var baserad på individernas egna upplevelser och berättelser (ibid.). 
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Datainsamling 

Studien grundade sig på fem självbiografier skrivna av unga författare under tiden de drabbats 

och behandlas för cancer. Dessa böcker fann författarna på databasen Libris, som är de 

svenska forskningsbibliotekens gemensamma elektroniska katalog. Databasen uppdateras 

dagligen, vilket ökar chanserna att hitta relevant tillgänglig litteratur (Libris, 2015). 

Urvalsförfarande 

Författarna förde till en början en diskussion om relevanta sökord för studiens syfte. De 

sökord som ansågs relevanta var ”cancer”, ”ung” och ”barn”. "Barn" användes då en del av 

den målgrupp som skulle studeras var under 18 år, och därmed går under definitionen barn i 

Sverige. Inklusionskriterierna som användes i urvalet av biografier var att det skall vara 

skrivna på svenska. De skulle vara skrivna av personerna själva som hade drabbats av cancer 

samt att de skulle vara i åldrarna 16 och 30 år då de insjuknade. Böckerna skulle även vara 

skrivna under behandlingsperioden. Exklusionskriterierna var att böckerna ej fick vara äldre 

än femton år gamla, böcker utgivna före 2000 kan innebära att behandlingen för cancer ser 

annorlunda ut än idag, vilket kan ge en annan upplevelse. Självbiografierna skulle ej vara 

skrivna efter sjukdomsperioden, då upplevelsen kan vara en annan då behandlingen är 

avslutat. Patienter som drabbats vid äldre ålder än 30 år eller yngre än 16 års ålder 

exkluderades, då de föll utanför studiens fokus. Biografierna fick inte heller ha medicinsk 

inriktning, då det var upplevelsen av sjukdomen som skulle vara i fokus. Personerna i 

böckerna skulle ej lida av någon annan allvarlig sjukdom än cancer, då detta skulle kunna leda 

till ett missvisande resultat och ej svara an på studiens syfte.  

 

Sökningen avgränsades till till ”Lz” för att säkerställa att böckerna var biografier och skrivna 

av personerna själva, klassifikation ”Lz” står för L -biografi och z- person. Tillsammans med 

sökorden "cancer" och "ung" fann författarna en bok som stämde överens med kriterierna och 

valdes därmed ut. Samma sak gällde för sökorden "Lz”, "Cancer" och "barn", där författarna 

fann ytterligare en bok att inkludera. Då studien var i behov av ytterligare böcker breddades 

sökningen och författarna sökte på "Lz", "cancer" och avgränsade via årtal. Årtalen som 

användes var 2000-2015 för att undvika böcker som ej var relevanta, då äldre böcker utgivna 

innan år 2000 exkluderades i studien. Genom att gå igenom år för år från 2000 till 2015 kunde 

författarna få hanterbart antal träffar på varje år. På så sätt hittades böcker som stämde in på 

inklusions- exklusionskriterierna, genom att studera böckernas abstrakt. På detta vis kunde 

ytterligare tre böcker inkluderas i studien (Bilaga 1). För att garantera att relevanta böcker inte 

missades gjordes en sökning även i databasen Bokus, som är en kommersiell sida för böcker. 

Här kunde det finnas biografier som ej biblioteken erhöll. Dessutom genomfördes en manuell 

sökning på bibliotek, här fanns inga fler relevanta böcker. Kvalitén på biografierna 

granskades enligt Segestens (Red: Friberg, 2012) kvalitetsgranskningsmall. Granskningen 

bestod av att besvara ett antal frågor som berörde, typ av bok, författaren, utgivningsår, 

ansvarig utgivare, relevans för studien samt om texten tidigare blivit granskad (Bilaga 2). 

Dataanalys 

Biografierna analyserades utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys som enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012) fokuserar på att finna det uppenbara i texterna. Författarna 

använde sig av en induktiv ansats vilket innebar en förutsättningslös analys av texterna. 

Denna ansats är lämplig då en kvalitativ innehållsanalys skall genomföras, på texter baserade 

på människors subjektiva upplevelse (ibid.). I denna studie bestod dessa texter av ungas 

berättelse om att leva med och behandlas för sin cancersjukdom. Då syftet var att studera 

upplevelsen av behandlingen, exkluderades delar i böckerna, som ej var relaterade till 

behandlingsperioden. Författarna valde i sin analys att studera det manifesta, vilket innebar att 
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fokus låg på det synliga och uppenbara innehållet i texterna (ibid.). Detta för att få fram de 

ungas upplevelser och undvika egna tolkningar. 

 

Biografierna delades upp mellan författarna och lästes igenom var för sig. Detta för att tiden 

ej var tillräcklig. Under tiden markerades meningsbärande enheter som svarade an mot 

studiens syfte. Författarna återberättade sedan varje boks innehåll för varandra. De 

meningsbärande enheterna är stycken, citat eller meningar som hänger ihop och har en viss 

innebörd (Lundman & Hällgren-Graneheim). Sidor och enheter markerades under läsningens 

gång och skrevs sedan ner för att författarna tillsammans skulle analysera de meningsbärande 

enheterna. Vid detta tillfälle diskuterades och jämfördes likheter och skillnader i enheterna 

som valts, för att få en bild av det mest centrala upplevelserna i texterna (ibid.). Enheter som 

ej svarade an mot studiens syfte togs bort. Nästa steg i analysprocessen var kondensering av 

enheterna, vilket innebar att de meningsbärande enheterna kortades ned på överflödig 

textmassa och endast det centrala i meningen återstod (ibid.). Den kondenserade texten 

kodades sedan vilket innebar att den fick ett kodord. Slutligen kunde koderna bilda kategorier 

och underkategorier som blev rubriker för de olika delarna i resultatet. Sista fasen i 

analysarbetet blev att skapa en ny helhet där det studerade fenomenet kunde uttryckas som en 

sammanhängande text (ibid.). 

Förförståelse 

Författarna till studien är medvetna om att de bär med sig en egen förförståelse, som alltid är 

närvarande(Forsberg & Wengström, 2014). Det är av stor vikt att ha en medvetenhet om 

förförståelsen så att denna genom reflektion och diskussion kan åsidosättas i största möjliga 

mån, under analysprocessen (Friberg, 2012). Detta för att undvika att påverka det resultat som 

redovisas i studien. 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är det viktigt att ta hänsyn till integritet och 

sekretessuppgifter vid datainsamling. Då denna studie bygger på självbiografier, innebar det 

att författarna själva har valt att publicera sina berättelser och därmed offentliggjort dessa. 

Detta gjorde att kraven om integritet och sekretess redan var säkerställda. Forsberg och 

Wengström (2014) poängterar dock vikten av att samla in data på sådant sätt att det inte 

plagieras eller förvrängs vilket studien uppfyller. Här beaktas även människovärdesprincipen, 

där respekt visas för författarna och förvrängning undviks. Godhetsprincipen är beaktad 

genom att studiens resultat angående de ungas upplevelser kommer att föras vidare till annan 

personal som är verksam inom vården. Rättviseprincipen uppfylldes då författarna så 

förutsättningslöst som möjligt analyserat den text de unga författarna har skrivit. Allt enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013).  

 

 

RESULTAT  
 

Resultatet bildade tre huvudkategorier och femton underkategorier som redogör för de ungas 

upplevelse av att behandlas för cancer. 
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Tabell 1. Kategorier och underkategorier som resultatet bygger på. 

Huvudkategori Underkategori 

Fysiskt lidande  

 

Förändrad kropp  

Feber  

Illamående/Kräkningar  

Trötthet  

Smärta  

Psykiskt lidande Skuld/Sorg 

Frustration  

Rädsla 

Hopplöshet  

Osäkerhet/Kontroll 

Saknad av livet 

Social förändring 

Positiva känslor  

 

Hopp 

Tacksamhet 

Livsvilja/Glädje 

 

Fysiskt lidande 

Det framkom att samtliga av de unga cancerdrabbade beskrev någon form av fysiskt lidande 

under behandlingsperioden för sin cancer. De fysiska förändringarna och symtomen de 

upplevde var främst biverkningar från den behandlingen de gick igenom. Det fysiska lidandet 

gav sig uttryck i bland annat förändrad kroppsuppfattning, feber, illamående/kräkningar, 

trötthet och smärta.   

Förändrad kropp 

Håravfallet på huvudet var en av de mest framträdande kroppsförändringarna som de unga 

upplevde, på grund av cellgiftsbehandlingen. Detta gav dem stor förändring på utseendet, en 

förändring som de reagerade olika på. En av de drabbade beskrev det som en förlust av delar 

av sig själv. ”En morgon i duschen lossnade en hårtuss från skallen//Den morgonen plockade 

jag upp resterna av mig själv.” (Gidlund, 2013, s. 137). En annan av författarna beskrev 

förlusten av hår som ett lidande ” Dessutom lider jag jävligt mycket av att inte ha hår. Jag 

skulle inte klara av att det inte kom tillbaka. Kalla mig fåfäng.” (Stokke, 2013, s. 62). Men de 

fanns även de som menade att förlusten av hår på huvudet inte påverkade dem, men däremot 

fanns en stor saknad av övrig kroppsbehåring, så som ögonbryn och ögonfransar.  

Förändring av sin egen och kropp och därmed kroppsuppfattning en var en annan 

framträdande upplevelse hos de unga. Upplevelsen berodde dels på förändrad vikt, ärr ifrån 

operationer, förlusten av kroppsbehåring samt blek och torr hy. Även dessa var biverkningar 

från cellgiftet eller operationerna. Detta ledde till en känsla av att inte längre känna igen sin 

egen kropp och ett ogillande av den nya kropp man tvingades att leva med. De unga upplevde 

en så stor förändring i framförallt vikt och håravfall, att de hade svårt att se sig själva i 

spegeln. 

Häromdagen när jag tog mig ur badet blev jag stående naken vid spegeln // nu är 

jag tunnare än någonsin. Mina kinder har sjunkit in, armarna är streck, kotorna 

på ryggen sticker ut som hos en skräcködla. Jag var nog vackrare förr. (Gidlund, 

2013, s. 103) 
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Med förändrad kroppsuppfattning kom även sexualiteten att påverkas. Hos de unga drabbade 

uppstod funderingar kring deras egna kroppar tillsammans med någon annan. De funderade på 

om de skulle ha modet att visa sig nakna igen då deras kroppar nu var så annorlunda. Det 

förändrade utseendet kommer till uttryck hos samtliga av de unga som studerats. Här 

beskriver de återigen en upplevelse av att inte vara bekväma i sina egna kroppar” Betraktar 

mitt ansikte och min kropp. Är det jag och min kropp som jag ser? Jag känner inte igen mig 

själv.” (Darell, 2010, s. 99 ). 

Feber 

Alla unga cancerdrabbade upplevde fysiska symtom orsakade av behandlingen. En av de mest 

förekommande var den ökade infektionskänsligheten. De unga beskrev att detta påverkade 

deras tillvaro i stor utsträckning, då de var särskild utsatta på grund av sitt nedsatta 

immunförsvar. Med ökad infektionskänslighet kom feber som innebar frossa, trötthet och 

orkeslöshet. Febern gav svåra och påfrestande symtom och begränsade dem i vardagen. En av 

de unga beskriver hur både dagar och nätter präglades av febern “ Dagarna och nätterna har 

flutit ihop till en sörja av smärta, svett och skrynkliga lakan. Feberdrömmar, längtan och 

utmattning.”( Gidlund, 2013, s. 74). Febern och symtomen kom ofta vilket upplevdes som 

påfrestande för en av de unga ” Jag får spelet!!!! Nu har jag fått feber igen och jag som 

trodde jag hade klarat mig igenom mina infektionskänsliga dagar utan problem den här 

gången.” (Strömberg, 2001, s. 113). En av de unga beskriver hur febern upplevs under tiden 

hon behandlas för sin cancer, hon beskriver den som betydligt värre än den vanliga 

feberfrossan man kan uppleva. Febern ledde till svår frossa, okontrollerade darrningar och 

kräkningar. 

Illamående/kräkningar  

Illamåendet och kräkningar upplevdes av alla de unga cancerdrabbade då de gick igenom sin 

cellgiftsbehandling. De beskrev illamåendet som de fick på grund av cellgiftet som något de 

aldrig tidigare upplevt, de beskrev det som fruktansvärt och ihållande. Illamåendet påverkade 

även deras ork och det var en av orsakerna till deras upplevda trötthet, ”Jag mår så dåligt och 

vet bara inte vad jag ska ta mig till. Illamåendet är fruktansvärt och min kraftlöshet total.” 

(Strömberg, 2001, s. 63). Det ihållande illamåendet ledde även till okontrollerade och 

frekventa kräkningar. 

Trötthet  

Behandlingen ledde till att de unga upplevde trötthet, kraftlöshet och orkeslöshet vilket 

resulterade i att de inte orkade eller klarade av vardagliga sysslor. Tröttheten var 

huvudsakligen en följd av de fysiska symtom de upplevde, så som illamåendet, smärta och 

feber vilket tärde på deras kroppar. 

Det blir en lång konflikt för att tvinga kroppen att gå upp. Jag är apatisk, som ett 

streck// Allt är en ansträngning. Orkar inte ens sätta på datorn, eller sätta på 

musik. Hur i helvete kan det vara jobbigt att trycka på en knapp? Detta är inte 

jag! (Darell, 2010, s. 57). 

De nämnde också hur deras tänkande och oroande gjorde dem trötta.  De beskrev hur de sov 

bort stora delar av dygnet och hur orkeslösheten och tröttheten var en påfrestning ”Min 

hjärna orkar inte tänka klart, för jag är så trött.” (Bagiu, 2005, s. 29).   

Smärta 

Fysisk smärta var en återkommande upplevelse hos samtliga unga cancerdrabbade under 

behandlingsperioden. De talade om extrema muskelsmärtor, torrsprickor efter torr hud, ömma 

slemhinnor och buksmärtor. En av författarna beskriver smärtan efter behandlingen så här 
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”Kunde inte tänka mig att cellgiftsbehandlingen skulle vara så illa. Kunde inte tänka mig att 

cellgiftsbehandlingen skulle vara så brutal. Vidrig. Hårdhänt.  (Gidlund, 2013, s. 27). De 

unga författarna upplevde stundtals smärtorna som outhärdliga, och som en främmande känsla 

som påverkade deras liv i hög grad. Det blev ett hinder i deras vardag då de inte var förmögna 

att göra de saker de ville. ”Inget vanligt magont utan jag kan liksom känna insidan av huden. 

Kan känna hur tjock min hud är och nästan se smärtan bita sig fast och bilda en smärtyta 

med sina långa tentakler som strålar ut runt hela magen.” (Darell, 2010, s. 85) Även smärta 

av annan behandling så som kirurgi beskrevs av en av de unga efter stora operationer. 

Psykiskt lidande 

I resultatet framkom upplevelser och känslor som de unga förmedlade som ett psykiskt 

lidande. Det psykiska lidandet kunde orsakas av att känna skuld eller sorg, utanförskap, 

frustration, rädsla, hopplöshet, osäkerhet eller förlust av kontroll samt en saknad av sina 

tidigare liv innan sjukdomen.  

Skuld/Sorg 

Relationen till de närstående påverkades när de unga blev sjuka och genomgick sin 

behandling. De upplevde att det fanns en önskan från anhöriga och vänner att de skulle bli 

friska. Vilket ingav hopp och styrka hos dem. Samtidigt som de kunde uppleva skuld inför 

sina anhöriga då de i perioder mådde så pass dåligt att de inte orkade leva upp till de 

anhörigas förväntningar. Detta kunde leda till en känsla av att de gjorde de anhöriga besvikna. 

En av de unga beskriver sina känslor inför sin sjukdom och familj. ”Det finns hopp och alla 

vill hjälpa mig. Alla saknar Robert och det är både asjobbigt och en tröst. jag kan inte bara ta 

livet av mig, det hade varit för själviskt.” (Bagiu, 2005, s. 33). 

Det framkom tydligt hos de unga att de kände ett ansvar och medkänsla för sina familjer, 

vilket i vissa fall medförde skuld. Skuld som grundade sig i att de sårade sin familj på grund 

av sin sjukdom. ”Jag tror ibland mina nära och kära lider mer än mig, en smärta står skrivet 

i deras ansikten när jag går igenom allt det här.” (Strömberg, 2001, s. 74).  Även upplevelser 

av sorg beskrevs av de unga på grund av att de var orsaken till deras anhörigas lidande då de 

blev meddragna i deras sjukdom. Två av de yngre författarna uttryckte att de tidvis önskade 

bort sina egna liv, för att bespara sin familj på det lidande deras sjukdom medförde. Känslan 

av att vara orsaken till att de anhöriga led, beskrevs som outhärdligt. Även en stor sorg över 

vad sjukdomen hade tagit ifrån de unga författarna och därmed även från deras anhöriga 

beskrevs som en sorg.  

Att bli steril på grund av sin behandling upplevdes av flera av de unga som en stor sorg och 

besvikelse. ”Tanken på att jag själv kanske aldrig kommer kunna få barn gör mig förtvivlat 

ledsen.”(Strömberg, 2001, s. 50). De beskrev känslan av att någonting som kanske kunde 

rädda dem tog en annan betydelsefull del av deras framtid med sig. Även hos de unga som 

fick besked om att de inte skulle överleva sin cancersjukdom uppstod en sorg över att de inte 

skulle kunna få egna barn i framtiden vilket de drömt om och längtat efter. ”Jag kommer 

aldrig att få de där barnen som jag har längtat efter.” (Gidlund, 2013, s. 197).  

Frustration  

De unga uttryckte frustration under sin behandling och sjukdomsperiod. De upplevde en 

orättvisa över att just de drabbats och var på ett abstrakt plan arga på sin sjukdom.  De var 

frustrerade över att de inte kunna vara med sina vänner, gå i skolan eller arbeta. ”Livet är så 

orättvist. Det ända jag begär är att få gå i skolan och göra saker med kompisarna//” (Bagiu, 

2005, s. 16). Resultatet visar att frustrationen även kommer ur tanken på att de drabbade inte 

anser att unga människor i deras ålder, skall behöva lida som de gör. Flera av dem menar att 

de liv de har inte är ett liv för någon i deras ålder.  



 

 10 

Rädsla  

Rädsla var en känsla som upplevdes av de flesta unga drabbade som studerats. Upplevelsen 

var framförallt kopplat till rädsla inför sjukdomen och vad den skulle komma att innebära. De 

uttryckte även en rädsla inför behandlingen och de biverkningar som kom med den.  Rädslan 

inför döden var även en känsla som beskrevs av flera av de unga. En del av dem lever med 

vetskapen om att de kommer att dö vilket gav upphov till rädsla. Men även hos dem som 

behandlades i botande syfte upplevde rädslan inför döden. ”Det känns som liemannen hackar 

mig i bakhasorna; jagar, hetsar, skrämmer.” (Strömberg, 2001, s. 17). 

Hopplöshet 

Det framkom tydligt ur de ungas berättelser att upplevelsen av hopplöshet var en känsla som 

speglades ur deras sjukdom. Hopplösheten blev tydlig när behandlingarna var jobbiga, gav 

biverkningar som upplevdes svåra och när tröttheten tog överhand i deras vardag. 

Hopplösheten speglades även vid återfall, och andra bakslag som när behandlingen inte gav 

önskat resultat. Känslan av hopplöshet beskrevs när författarna blev sjukare och sjukare trots 

behandling. En av de unga beskriver känslan av hopplöshet“ Jag har hoppats och hoppats, 

trott och trott. Jag har varit så positiv hela tiden, men nu vet jag inte om jag orkar längre. 

Inget verkar fungera//” (Stooke, 2013, s. 155). 

Osäkerhet/ Kontroll 

Ur de ungas berättelser framkom känslan av osäkerhet och förlust av kontroll som två 

återkommande upplevelser under behandlingstiden. De beskrev osäkerheten kring 

behandlingen och dess resultat, samt vilka konsekvenser och symtom den skulle leda till. I 

osäkerheten speglar de unga även en förlorad kontroll över sina liv och sina kroppar. “Vad är 

det som händer med mig, mitt liv, min kropp? Jag står helt förvirrad, förstår ingenting, Kära 

gud, hjälp, vad händer?” (Strömberg, 2001, s. 75). De unga upplevde en stress över att inte 

ha kontroll över deras behandling eller vad som planerades framåt för dem. De unga beskriver 

känslan av att vara osäker inför sin sjukdom, och att inte veta vad som skall hända som 

påfrestande, de vet inte hur de kommer må nästa dag vilket gör att de inte heller har möjlighet 

att planera något. “Ovissheten är det värsta, Emellanåt tänker jag att jag borde dö nu på en 

gång, så att alla kan gå vidare. Acceptera. Släppa. Leva.” (Gidlund, 2013, s. 217). 

Saknad av livet 

Det framkom att de unga cancerdrabbade upplevde en stor saknad av sitt tidigare liv och sina 

friska och fungerande kroppar. ”Jag saknar mitt gamla jag, den sportspänstiga Robert.” 

(Bagius, 2005, s. 16). De unga skilde på sitt liv med cancer och på det liv de hade innan de 

drabbades och de upplevde en saknad av de liv de tidigare levde. Tidigare kunde de vara med 

sina vänner och sin familj, men under behandlingsperioden blev de isolerade från detta på 

grund av sitt mående. Saknaden av sitt tidigare liv beskrevs som en avsaknad av frihet, innan 

cancerns kunde de unga göra det de hade lust med och var inte hämmade av sin sjukdom. 

”Livet. Jag saknar dig.” (Gidlund, 2013, s. 27). 

 

Social förändring 

Den sociala situationen förändrades för de unga under sjukdomsperioden och 

behandlingstiden. Då de sociala nätverken inte fungerade som vanligt på grund av 

biverkningar av behandlingen, och störningar i form av sjukhusvistelser. Detta kunde innebära 

att inte ha förmågan att fortsätta sin skolgång, sitt arbete eller andra vardagliga aktiviteter. De 

unga cancerdrabbade beskrev detta som en känsla av att halka efter och inte längre klara av 

det som är ”normalt” för någon i deras ålder. ”Jag är för ung. Jag vill vara frisk, jag vill 

plugga, jag vill vara pigg, jag vill må bra.” (Strömberg, 2001, s. 48). En av de unga beskrev 
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hur han valde att dra sig undan sociala sammanhang på grund av att orken saknades. Även 

upplevelsen av att andra människor i närheten till de unga levde sina liv som tidigare men 

utan dem och i vetskap om detta blev de medvetna om att det sociala livet utanför fortsatte 

som vanligt. 

Som om jag nästan glömt livet, glömt vetskapen att allting fortsätter precis som 

vanligt även om jag är sjuk. Även om jag inte är med! För mig har tiden stannat 

men för alla andra är ju allt som vanligt. ( Darell, 2010, s. 37) 

 

Positiva känslor 

Trots att de unga cancerdrabbade genomgick behandling, så beskrev de att det fortfarande 

fanns känslor av glädje i livet.  Detta beskrev de som hopp, tacksamhet, glädje och livsvilja 

vilket ingav välbefinnande trots ohälsa och sorg i deras nuvarande liv. 

Hopp 

Hopp var en känsla som framkom ur analysen av de ungas berättelser. Hoppet innebar bland 

annat en önskan om att deras sjukdom skulle gå att bota och att de skulle bli friska igen. Det 

fanns även hopp om att behandlingarna skulle bli av, få ett önskvärt resultat och att proverna 

som togs skulle bli bättre.  Alla dessa förhoppningar grundade sig i att de unga hoppades på 

att bli friska och övervinna cancern. En av de unga menade att det även ingav hopp att 

uppleva en årsdag som denne aldrig trott sig få uppleva.  

Ja, idag är dagen! Jag har äntligen fyllt arton år. Vem hade trott det? Jag är jätte 

glad att jag fick påbörja behandlingen så att jag fåt möjligheten att leva ännu 

längre. (Stokke, 2013, s.148).  

Tacksamhet 

De unga beskrev att familj och vänner hade stor betydelse för upplevelsen av tacksamhet. Att 

omges av människor som stod dem nära gav värme och gemenskap, vilket gav dem stöd och 

höll dem vid liv trots de svårigheter de genomgått. ”Jag är glad och överväldigad att det finns 

så många som bryr sig om mig. Det betyder så mycket.” (Stokke, 2013, s. 85). De ungas 

berättelse visade att vänner och familj var en viktig del i deras liv under behandlingsperioden. 

De gav dem stöd och kärlek under tiden, vilket var av stor vikt. Sociala relationer beskrevs 

som en anledning till att kämpa vidare eller som någonting som gav mening till de unga under 

behandlingsperioden. ”Fan vad gött med lärare. Livet fick plötsligt lite mening.” (Bagiu, 

2005, s. 40). Tacksamheten beskrevs även när information gavs om att en viss behandling 

kunde genomföras.  Även tacksamhet upplevdes när livsförlängande behandling gett önskad 

effekt.  

Livsvilja/Glädje 

Resultatet visade att livsvilja och glädje inte var de mest framträdande känslorna under 

cancerbehandlingen, men att de trots allt förekom någon gång hos alla de unga studerade. 

Glädje och livsvilja fanns alltså hos de unga trots sjukdom och behandlingar, som innebar 

både fysiskt och psykiskt lidande för dem. De upplevde en stor lycka när de fick positiva 

besked om behandlingen vilket i sin tur ingav livsvilja. Glädjen som beskrevs var bland annat 

relaterat till de dagar de kunde genomföra saker som kroppen inte tidigare orkat. ”Fyra dagar 

med en kropp som fungerar. Få saker har gjort mig så glad” (Gidlund, 2013, s. 143). De 

beskrev även sin livsvilja som en vilja att bekämpa sin cancer. Istället för att ge upp, ville de 

omvandla sina tankar till att kämpa för att överleva ”// ser åt ett nytt håll, nej jag tänker fan 

inte dö” (Darell, 2010, s. 49). 
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DISKUSSION  
 

Resultatet visar att de unga beskriver en känsla av sorg över vad cancerns tagit ifrån dem. Det 

framkom tydligt att förändringar på kroppen, som håravfall, påverkade de unga mycket på 

grund av det förändrade utseendet. Detta upplevades som ett stort lidande. Resultatet visar 

även en problematik där den sociala situationen påverkas under behandlingsperioden. De 

anhöriga visar sig vara viktiga under behandlingsperioden, för att inge hopp och stöd. Men de 

kunde även vara en källa till skuld och sorg, då de blev orsaken till att deras anhöriga blev 

lidande på grund av deras sjukdom. Mest framträdande i studien var de negativa 

upplevelserna, men det existerade även positiva känslor. Som var viktiga i de ungas kamp 

under behandlingen.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes då denna ansågs som mest lämplig, eftersom avsikten är att få 

kunskap om de ungas upplevelser. Den kvalitativa ansatsen försöker förstå och beskriva den 

subjektiva upplevelsen hos individen. I den kvalitativa forskningen betonas även förståelsen 

av att se människan i det sammanhang hen befinner sig i och att omgivningen spelar roll. Den 

kvantitativa ansatsen ansågs inte relevant gentemot studiens syfte, då denna ansats fokuserar 

på att samla in objektiv och stor mängd mätbar data (Forsberg & Wengström, 2014). 

  

Studiens resultat bygger på självbiografier vilket ansågs vara det mest lämpade textinnehåll 

att analysera då det kommer till att besvara studiens syfte. Biografierna gav en djup inblick i 

de unga författarnas tankar och känslor kring sin sjukdom och behandling. Genom 

biografierna får författarna därmed den subjektiva upplevelsen av att vara ung och behandlas 

för cancer. Olsson och Sörensen (2011) menar att berättelser skrivna av människor själva är 

en bra källa till material då en studie vill studera en preciserad tidsperiod ur en persons liv. 

Genom biografierna kan de ungas upplevelser följas under en längre tidsperiod än om 

intervjuer hade valts. Vid en intervju sker datainsamlingen endast under ett möte och kan 

troligtvis ge ett annat resultat än vid analys av nedskrivna berättelse(ibid.). Detta då 

perspektivet av upplevelsen kan bli ett annat då de unga drabbade skriver under en längre 

period och i eget tempo där det finns tid för reflektion och eftertanke. I en tidsbestämd 

intervju med redan förberedda frågor kan informantens svar därför bli annorlunda. Det skulle 

inte heller vara etiskt försvarbart att intervjua patienter under behandlingstiden. Detta är inte 

moraliskt rätt då patienten befinner sig i beroendeställning. Det är inte heller tillåtet för 

studenter på Linnéuniversitet som läser på kandidatnivå, att genomföra intervjuer, där 

informanterna är patienter. Enligt Forsberg & Wengström (2014) bör etiska överväganden 

göras innan påbörjad studie. I en litteraturstudie bör överväganden göras angående urval och 

resultat. Då denna studie bygger på självbiografier där personerna själva valt att offentliggöra 

sina texter skedde ingen förfrågan om texterna fick användas. Däremot skall det material som 

används, behandlas på ett sådant sätt att de principer som Helsingforsdeklarationen (2013) 

innehåller, uppfylls. Detta har skett genom att texten ej har förvrängts, studiens syfte hade 

goda intentioner att föra vidare värdefull kunskap samt att texterna har analyserats och läst på 

ett rättvist och förutsättningslöst vis. På detta sätt har författarna till denna studie tagit hänsyn 

till de etiska övervägandena med studien.  

 

Nackdelen med att använda sig av skrivna berättelser kan dock vara att det inte finns 

möjlighet att ställa kompletterande frågor vid eventuella oklarheter eller forma intervjufrågor 

som svarar an mot studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2011). Anledningen till att 

vetenskapliga artiklar inte valdes var på grund av att biografier ansågs komma närmre de 

ungas egna subjektiva upplevelse. Detta då texterna var skrivna av dem själva.  
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De fem självbiografier är alla skrivna under tiden som de unga genomgick sin behandling, alla 

i form av dagboksanteckningar eller blogginlägg. Detta ansåg författarna ökar trovärdigheten 

av resultatet, på grund av att upplevelsen av behandlingen kan skilja sig om den beskrivs 

under tiden eller efter avslutat behandling. Den studerade gruppen av unga cancerdrabbade, 

kan även skilja sig från den population som befinner sig i samma situation. Det är inte alla 

som har kraft, möjlighet eller vilja att skriva böcker under sin sjukdomsperiod. Denna del av 

populationen är därmed inte representerad i denna studie. I fyra av de fem valda 

självbiografierna var de unga drabbade av någon form av blodcancer och endast en av dem 

led av cancer i magen. Detta ser författarna som en svaghet då det finns risk att resultatet 

representerar mer av denna typ av cancer. Trots detta var det inklusions- och 

exklusionskriterierna som fick avgöra valet av biografier, samt den kvalitetsgranskning som 

genomfördes. I denna process exkluderades biografier där andra cancerformer förekom på 

grund av att de ej var skrivna under behandlingstiden eller ej var inom det uppsatta 

ålderspannet. En av biografierna är utgiven år 2001, vilket skulle kunna vara en svaghet då det 

är länge sedan. Men efter kvalitetsgranskningen och genomgång av böckerna ansåg 

författarna att boken svarade väl an till studiens syfte, samt att behandlingen som 

genomfördes i boken är densamma som om den hade genomförts i nutid. Därmed bör inte 

studiens resultat påverkas av att boken var äldre. Sökningen av biografier skedde på databasen 

Libris som innehåller en stor mängd litteratur och uppdateras fortlöpande, vilket ökar chansen 

att finna relevant litteratur, då sökningen blir bredare och uppdaterad. För att ytterligare öka 

chansen att finna relevant litteratur, genomfördes även en sökning på databasen Bokus samt 

en manuell sökning på bibliotek.  

 

Självbiografierna delades upp mellan författarna och lästes igenom var för sig. Under tiden 

markerades meningsbärande enheter som sedan analyserades av bägge författarna tillsammans. 

Detta för att öka trovärdigheten av analysen, med trovärdighet menas graden av 

sanningshalten i studiens resultat (Lundman & Hällgren-Granheims , 2012). Om bägge 

författarna läst alla böcker hade dock resultatets trovärdighet kunnat öka ytterligare. Men på 

grund av den begränsade tid som erhölls samt böckernas volym, gjorde författarna ett aktivt 

val att dela upp böckerna. Författarna resonerade att uppdelningen gav dem en större 

möjlighet till noggrannhet och kvalitet i genomgången av böckerna. Om de skulle läsa alla 

böckerna hade de kunnat leda till en mindre noggrann läsning och därmed gått miste om  

Viktiga meningsenheter. Därmed ansågs trovärdigheten öka genom uppdelningen. Då den 

viktiga delen som bestod av analysen av böckerna gjordes gemensamt ökade trovärdigheten 

av resultatet. Friberg (2012) menar att forskarens tidigare kunskap och erfarenheter kan vara 

ett hinder för total öppenhet under analysprocessen. Genom en gemensam analys kunde 

författarna reflektera över sina egna förförståelser, genom att diskutera de tankar som uppstod 

kring fynden som framkom i analysen. På detta sätt kunde författarna bli mer medvetna om 

förförståelsen och därmed kontrollera dessa på ett bättre sätt (ibid.) Analysen av texterna 

genomfördes enligt Lundman och Hällgren-Granheims (2012) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys, genom denna analys fann författarna meningsbärande enheter där 

sammanhanget i de bärande enheterna kunde bevaras. Om osäkerhet fanns om i de utvalda 

meningsbärandeenheternas innehåll, kunde författarna gå tillbaka till böckerna för att få hela 

sammanhanget. På detta sätt minskade risken för feltolkningar, och texten och dess innehåll 

kunde på ett systematiskt och noggrant sätt analyseras genom en gemensam kondensering och 

kodning. Vilket anses som väsentligt för resultatets trovärdighet (ibid.) Det finns en 

medvetenhet om att kategoriseringen kan har inneburit vissa tveksamheter. Då en individ och 

dess hälsa ses som en helhet enligt studiens teoretiska referensram, kan en uppdelning mellan 

det fysiska och psykiska upplevelserna vara problematisk, och därmed innebära en svaghet i 



 

 14 

resultatet. Men då en innehållsanalys användes, där koder skapades, blev uppdelningen tydlig 

även om det handlade om något så abstrakt som upplevelser.  

 

Under analysprocessen försökte författarna sätta sin egen förförståelse åt sidan för att vara 

öppna och följsamma för det som framkom i texterna. Genom att ta ut det manifesta ur 

texterna, kunde författarna försäkra sig ytterligare om att det inte var deras egna tolkningar av 

innehållet som bidrog till resultatet. För att stärka trovärdigheten valde författarna att visa ett 

exempel på hur kondenseringen, kodningen och kategoriseringen gått till (Bilaga 3).  

 

För att stärka tillförlitligheten användes utvalda citat där de unga författarnas upplevelse 

beskrevs med egna ord, på detta sätt menar Lundman och Hällgren-Granheim (2012) att 

läsaren får möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet. Resultatet visar även på en enighet i 

de ungas beskrivning av sina upplevelser, vilket författarna ansåg leda till ett trovärdigt 

resultat. Överförbarhet handlar om i vilket utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper och situationer (ibid.) Denna studies resultat angående upplevelsen av att genomgå 

cancerbehandling, anses överförbart till andra kontexter där de studerade genomgår denna 

behandling. Detta då tidigare studier och forskning pekar på liknande resultat angående de 

symtom och biverkningar cancerbehandling ger. Studiens resultat om upplevelsen av att vara 

ung och behandlas för cancer anses ej vara generaliserbart då studien endast grundar sig på 

fem biografier. Studiens resultat bygger även på personers subjektiva upplevelse, vilket inte 

går att generalisera. Författarna anser däremot att denna studies resultat är praktiskt 

användbart för vårdpersonal som vill få en insyn i hur unga som drabbas av cancer upplever 

sin behandling. 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat belyser framförallt många av de biverkningar som de unga upplever vid 

cancerbehandlingen. Detta är något flera studier tar upp och både likheter och skillnader kan 

urskiljas från denna studies resultat och andra studier. De främsta likheter som framkommer 

är de fysiska och emotionella förändringar i tillvaron som de unga upplever. Samt vikten av 

det sociala nätverket.  En skillnad som finns är upplevelsen av vården, där andra studier 

påvisar vårdandet och miljön som viktiga aspekter.  

 

I resultatet framkommer det att de unga upplever någon form av kroppsförändring under sin 

behandlingsperiod.  Förändringar som främst innebar negativa upplevelser. Dessa 

förändringar kan många gånger relateras till det förändrade utseendet, vilket även Olsson, 

Jarfelt, Pergert och Enskär (2015) belyser i sin studie. Förändring av utseendet visar sig vara 

en svår upplevelse för de unga. Detta kan bero på att utseendet är av stor betydelse hos dem 

när det kommer till självkänsla och sexualitet (ibid.). En annan studie tar upp detta problem, 

och menar att den förändrade självbilden på grund av utseendet upplevs som en av de värsta 

biverkningarna (Taylor, Pearce, Gibson, Fern & Whelan, 2012). Kumar och Shapira (2012) 

förstärker detta i sin studie. Där de menar att utseendet är oerhört viktigt för de unga.  Både i 

sitt identitetskapade, men även då det kom till deras sexualitet. Detta framkommer även i vårt 

resultat, då sexualiteten och självkänslan påverkas när de ungas kroppars förändras. Mycket 

handlar om att de anser att deras kroppar inte längre duger eller att det som betraktas vara en 

vacker kropp går förlorad under förändringen. Det finns en enighet i vårt resultat och tidigare 

studier att detta är ett framträdande och viktigt fenomen som de unga upplever.  Något som 

därmed är viktigt att ta hänsyn till i vårdandet av de unga. Då kan vårdpersonal finna verktyg 

för att stötta dem i deras förlust av självförtroende. Här kan det finnas ett stort behov för de 

unga att få prata och få information om biverkningarna.  
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Många av de unga som drabbas av cancer har inga egna barn och i och med behandlingen blir 

många av dem sterila, vilket visar sig bli en stor sorg. Även Olsson et.al., (2015) diskuterar 

frågan, och deras studie visar att unga upplever bristfällig information om fertilitetsfrågor och 

sex, vilket de önskar de hade fått mer av då de menar att detta är en viktig fråga för dem och 

deras framtid. Här visar resultatet på vikten av att anpassa och ge riktad information så att 

patienten får tillgång till de stöd och den information de har behov av under sin vårdtid. 

Genom att ta del av patientens livsvärld kan vårdpersonal få kunskap om de individuella 

behoven (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

De kroppsliga symtom som behandlingen orsakar är tydligt framträdande i studiens resultat. 

Några av de vanligaste symtomen de unga beskriver är illamående och kräkningar. Dessa 

symtom kan ses i flera tidigare studier bland annat i Kumar och Shapiras (2012) studie. I en 

av dem beskrivs symtomen som utmanande och svåra. De menar att de unga upplever 

svårigheter med att upprätthålla sin vardag på grund av symtomen (Pedersen, Koktved & 

Nielsen, 2013). Vidare visar studien hur även trötthet och orkeslöshet är symtom som 

påverkar de unga i stor utsträckning under behandlingen. Detta är upplevelser som även vårt 

resultat belyser. Biverkningarna orsakar begränsningar och avbrott av deras nuvarande liv. De 

unga måste leva under nya förutsättningar där de inte är förmögna att göra det de vill och 

brukar. Kumar och Shapira (2012) tar upp just detta, de beskriver hur behandlingen orsakar 

just en störning i de ungas nuvarande liv.  

 

De unga upplevde stor förlust av kontroll över både sina kroppar och sina liv. Ofta orsakad av 

den osäkerhet de kände inför behandlingen och de symtom de skulle uppvisa. Osäkerheten 

kunde relateras till ovissheten kring hur de skulle må nästa dag, de kunde inte planera då de 

var osäkra på hur de skulle på nästkommande dag. Detta kan skildras som en form av 

sjukdomslidande som Friberg och Öhlén (2012) talar om. Men trots att de unga upplever ett 

lidande i och med behandlingens biverkningar så visade resultatet att glädje upplevdes de 

dagar de kände sig starka och pigga. Denna glädje ledde till att de unga även kunde känna 

livsvilja. Utifrån detta ser vi hur de unga kunde uppleva välbefinnande trots svår sjukdom, 

vilket kan stödjas av Dahlberg och Segesten (2010), som menar att välbefinnande kan uppnås 

genom att patienten sägs ”må bra” trots sjukdom.  

 

Då resultatet visar hur de unga påverkas negativt av behandlingen, skapas en ökad förståelse 

för hur de ungas sociala liv påverkas. Det kan bland annat leda till att de inte kan fortsätta sin 

skolgång, sitt arbete eller andra vardagliga aktiviteter som ingår i deras normala liv. Detta är 

även framträdande i vårt resultat, att det sociala livet påverkas under behandlingsperioden. 

Pedersen et.al., (2013) menar att det framförallt är cellgifts- och strålbehandlingarnas 

biverkningar som påverkar ungas förmåga att utföra sina vardagliga aktiviteter. Detta innebär 

att biverkningarna påverkar patienternas förmåga att leva ”normalt” under  

behandlingsperioderna. Vårt resultat visar att förändringen av de sociala situationerna skapar 

ett utanförskap hos de unga patienterna. Då deras vardag blir avbruten på grund av sjukdom 

och behandling. Tidigare studier visar att situationen ofta leder till att de ungas relationer med 

familj, vänner och andra sociala nätverk påverkas. Detta kan leda till ett lidande för de unga 

under behandlingen (Taylor et.al., 2012). De har även sett i sin studie att dettta blir en stor 

utmaning för de unga att hantera, då de har en ovilja att ”halka efter” och hamna utanför. 

Detta är en stark känsla som beskrivs genomgående i både vårt resultat och andra studier, 

något som därmed är viktigt för de unga. Som Olsen och Harder (2011) påvisar i sin studie, så 

är det därmed centralt för den vårdande sjuksköterskan att stödja och stärka den unga 
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patienten i dessa processer. På så sätt skapar vårdandet förutsättningar för hälsa och 

välbefinnande samt ett meningsfullt sammanhang hos de unga trots sjukdom(Dahlberg & 

Segesten, 2010).  I vårt resultat kan stor tacksamhet urskiljas hos de unga då de talar om sina 

familjer och vänners stöd. Taylor et.al (2012) menar i sin studie att de unga upplever just 

familjen som det största stödet de har under behandlingsperioden. Detta kan relateras till att 

familjen underlättade för de unga att hantera situationen (Olsen & Harder, 2011 ). Vilket visar 

att familjen är en viktig del i de ungas livsvärld för att lindra lidande samt stödja dem i deras 

hälsoprocesser, som Dahlberg och Segesten (2010) menar är sjuksköterskans och vårdandets 

främsta mål.  

 

Studiens resultat visar att de unga författarna som genomgår behandling för sin 

cancersjukdom upplever ett psykiskt lidande. Känslor som skuld och sorg kan uppstå inför 

vad deras sjukdom innebär för anhöriga. De unga beskriver en skuld över sin sjukdom i och 

med att de känner ett ansvar och stort medlidande för sin familj, då även de anhöriga upplever 

sorg och lidande inför de ungas cancer. Detta belyser vikten av att kunna se de ungas situation 

ur ett helhetsperspektiv, där patienten ses i en helhet där delarna påverkar helheten och vice 

versa (Wright, Watson & Bell, 2002). Här framkommer vikten av att se de unga patienterna i 

sitt sammanhang för att kunna stödja dem under behandlingsperioden. Studier visar även att 

sjuksköterskans roll är betydande under vårdtiden för att vara ett stöd då det kommer till att 

upprätthålla relationen till anhöriga samt främja de sociala nätverk som finns, vilket kan bidra 

till ökad hälsa hos patienten (Olsen & Harder, 2011).  

 

Det framkom även att känslor av sorg och saknad infann sig då de unga insåg vad sjukdomen 

tagit ifrån dem. De unga människorna som drabbats av cancer skiljer nämligen på sitt liv de 

tidigare levde och sitt nuvarande liv som drabbade. Skillnaden handlar framförallt om de 

begränsningar de unga upplever på grund av biverkningarna. En annan studie har sett hur de 

unga kvinnorna de studerat, har en längtan efter sitt liv, så som de kom ihåg det innan cancern 

(Keim-Malpass & Steeves, 2012). Men trots den sorg många av de unga upplevde visar 

resultatet att det fanns stunder av glädje och lycka. De beskrev hur sjukdomen och situationen 

kunde leda till nya perspektiv på livet. Vardagliga ögonblick som tidigare togs för givet, 

kunde nu uppskattades på ett annat vis (ibid.). Här belyses det faktum, att det ur lidandet kan 

uppstå nya perspektiv på livet och tillvaron.  Som Friberg och Öhlén (2012) skriver om i sin 

diskussion om lidande. Även här kan sjuksköterskan finnas som ett samtalsstöd, för att lyfta 

fram nya perspektiv hos patienten.  

 

I vårt resultat framkom det att unga upplevde frustration under behandlingsperioden. Ofta på 

grund av den orättvisa de känner över att just de drabbats av cancer. De upplever att ingen i 

ung ålder ska behöva lida som de gör av sin sjukdom och behandling. Barling, Stevens och 

Davies (2014) menar även de i sin studie att unga människor som drabbas av cancer upplever 

en orättvisa. De skriver även att det finns en frustration då miljön för behandlingen av unga 

människor inte är tillfredställande. De menar att det finns en skillnad mellan att vara ung och 

behandlas för cancer, i jämförelse med dem som är barn, vuxna eller gamla. De upplevde en 

känsla av otillfredsställelse av att behandlas på avdelningar som ej var anpassade för deras 

ålder (ibid). Även Olsson et.al., (2015) menar att det finns ett behov hos unga att behandlas i 

en åldersanpassad miljö. Därmed finns det indikationer på att miljön under vårdtiden för de 

unga cancerpatienterna borde vara mer individanpassad. Taylor, et. al (2012) har sett de 

positiva effekterna av att som ung behandlas på specialavdelningar för unga. Här finns 

specialutbildad personal, de kan prata om sin sjukdom med andra unga i samma situation, de 

kan få hjälp med utbildning på plats och det är lättare för familj och vänner att hälsa på. Den 

riktade vården ger därmed de unga bättre förutsättningarna att uppnå hälsa under vårdtiden. 
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Därmed finns det även möjlighet att upplevelsen av avbrottet i livet, blir mer hanterbart. Då 

de unga kan få hjälp med utbildning och andra åldersanpassade aktiviteter. Vårdlidandet 

menar Friberg och Öhlén (2012) kan uppstå då vården orsakar ett onödigt lidande för 

patienten. Detta vårdlidande kan därmed undvikas om de unga behandlas på en 

åldersanpassad avdelning. Detta var en central del i andra studiers resultat men som dock inte 

var framträdande i vår resultatdel. 

 

De unga patienterna som led av cancer kände sig rädda inför vad sjukdomen skulle komma att 

innebära för dem. Behandlingen var skrämmande då de inte visste vilka biverkningar de 

skulle drabbas av. Även rädsla inför döden fanns hos dem alla oavsett vad de hade för 

prognos. Barling et.al. (2014) kunde urskilja rädsla i samband med att patienterna vårdades 

med andra mycket sjuka patienter. Här de blev medvetna om den smärta och den dödliga 

utgång som sjukdomen kan orsaka. Keim-Malpass et.al., (2012) menar dock att patienterna 

upplever en större osäkerhet innan de fått diagnosen, men att själva behandlingsperioden 

snarare sågs som mer kontinuerlig där de hade kontroll över hur de skulle kunna må efteråt. 

Detta är ett intressant fynd, då vårt resultat visar att behandlingen snarare gav förlust av 

kontroll. Detta kan relateras till livsvärldsteorin, om hur upplevelsen av behandlingen och 

erfarenheterna av densamma är unik för varje individ.  

 

Resultatet visar att hopplöshet upplevdes av de unga författarna i och med deras cancer. Det 

blev tydligt när de drabbades av biverkningar som var svåra eller när tröttheten tog över. Här 

kan ett livslidande urskiljas utifrån de ungas upplevelse av sin livsituation. Friberg och Öhlén 

(2012) menar nämligen att sjukdom som påverkar livet kan leda till ett livslidande. Känslan 

av hopplöshet upplevdes också av författarna vid återfall eller när behandlingen inte gav 

önskvärt resultat. De beskrev känslan av att orken tog slut och att de inte orkade hoppas 

längre. Barling et.al. (2014) menar också att känslan av hopplöshet finns hos de unga men är 

framträdande när de vårdas tillsammans med andra mycket svårt sjuka cancer patienter i 

palliativt tillstånd. De tappar då hoppet om sitt eget liv och upplever sin sjukdom som en 

dödsdom (ibid.). Men trots sjukdom så kunde behandlingen inge hopp. Hoppet beskrevs som 

en önskan att bli frisk och att behandlingen skulle vara botande. Det handlade om att se 

förbättringar i provresultat och andra kontroller, men även den egna känslan av att må bättre 

ingav hopp.  Dahlberg och Segesten (2010) diskuterar hälsa, och menar att både det fysiska 

och psykiska måendet påverkar hälsan. De menar därmed att hälsa kan uppnås trots svår 

sjukdom. Eftersom välbefinnande kan uppnås då patienten säger sig ”må bra”, kan vi se hur 

de unga cancerdrabbade patienterna, kan uppnå hälsa och känna hopp trots sin cancer.  Detta 

är av stor vikt att som sjuksköterska vara medveten om. För att kunna stödja och hjälpa de 

unga patienterna mot hälsa. Genom att se vårdandet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, kan 

detta bli möjligt. Detta visar även på att sjuksköterskan behöver ha förmågan att möta och 

prata om de existentiella frågor som uppstår vid livshotande sjukdom. På så sätt kan ett bättre 

bemötande och en vårdande relation uppstå. Den vårdande relationen bygger på öppenhet och 

följsamhet, där vårdaren har förmågan att få patienten att känna sig trygg och hörd ( Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

 

Det är idag känt att barn och vuxna skiljer sig åt i upplevelsen av att behandlas för cancer. 

Dock finns det mindre forskning som har undersökt hur unga människor som drabbas av 

cancer upplever behandlingen. Därmed finns det inte tillräckligt med kunskap om deras 

behov. Fortsatt forskning skulle därmed kunna inrikta sig på att studera ungas upplevelser av 

att behandlas för cancer. På så sätt kan kunskapen om denna patientgrupps behov öka hos 

vårdpersonal. 
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Slutsatser 

Behandlingsperioden visade sig präglas av de påfrestande biverkningar de unga upplevde. 

Biverkningarna orsakade många gånger stort lidande hos de unga patienterna. De ledde till 

stora förändringar på deras kroppar, dels i form av utseendet men även på den fysiska 

förmågan. I och med detta tappade de självkänslan men även orken att fortsätta det vardagliga 

livet. Som vår studie visar tillsammans med andra, upplever de unga alltså ett avbrott i livet.  

Därmed kan det finnas ett behov av vårdanapassad miljö, för att om möjligt minska eller 

lindra de avbrott de unga upplever i sina liv under behandlingen. Den sociala situationen i 

form av vänner, familj, skola och arbete påverkas i hög grad.  De unga upplevde en stor 

saknad av sina friska liv, samt orättvisa att de drabbats.  Skuld och sorg fanns också med som 

två genomgående känslor, som främst kunde relateras till det ansvar de kände inför anhöriga 

och sin livssituation.  De unga hade även dagar under behandlingsperioden där de upplevde 

positiva känslor.  

 

Genom studien kan vårdpersonal få en inblick i hur de unga som drabbats av cancer, upplever 

sin livsvärld under behandlingsperioden. Studien visar hur just biverkningarna påverkar de 

ungas livssituation vilket därmed är viktigt att ha kunskap och förståelse för, när vårdpersonal 

möter och vårdar dessa patienter.  Att sjuksköterskan finns med som en central aktör under 

behandlingsperioden är av stor vikt, för att stödja hälsoprocesser hos de unga. Detta främst 

när det kommer till att upprätthålla sina sociala liv, men även för att se de specifika behov var 

och en av patienterna har. Genom att vårda på ett sätt som präglas av öppenhet och 

följsamhet, ökar chansen för att få ta del av den enskilde patientens livsvärld. På så sätt kan de 

enskilda behoven upptäckas, och en individanpassad vård ges. Detta är viktigt då studien visar 

att upplevelsen av behandlingen kan vara högs individuell trots att liknande symtom uppstår. 

Det är även av stor vikt att se hur de unga kan uppleva välbefinnande och hälsa trots sjukdom, 

och därmed stödja dem i detta.  
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Bilagor  

Sökschema Bilaga 1

   

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda 

böcker 

Libris 2015-04-02  ”LZ” Cancer ung  15 2 

Libris  2015-04-02 ”LZ” Barncancer,  23 1 

Libris 2015-04-02 ”LZ” Cancer, 

Avgränsning ”bok”, 

”svenska”. 

212 0 

Libris 2015-04-02 ”LZ” Cancer  

Avgränsning ”bok”,” 

”svenska, år 2000-

2015” 

113 2 

 

 



 

 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna enligt Segesten (2012) Bilaga 2 s. 1(3) 

    

 

 

Titel 

 

Vilken form 

av litteratur 

är detta? 

 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

 

Vem är 

författaren? 

 

När 

trycktes 

källan? 

 

Har texten 

blivit 

kvalitetsgranskad? 

 

På vilket sätt kan jag 

använda denna text för 

att utveckla akademisk 

och professionell 

kunskap inom mitt 

ämnesområde? 

 

Draken 

lyfter i 

motvind. 

 

Självbiografi  

 

Bokförlaget författarhuset i 

samarbete med 

Cancerfonden.  

 

Johanna 

Strömberg  

 

kronisk 

lymfatisk 

leukemi  

 

24 år. 

 

2001 

 

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan 

tryckning 

 

Boken är skriven av 

Johanna under sin 

sjukdomsperiod då hon 

drabbades av kronisk 

lymfatisk leukemi vid 24 

års ålder. Boken är baserad 

på hennes 

dagboksanteckningar under 

denna tid och därav en bra 

källa att fånga upplevelsen 

av att leva med cancer.  

  



 

 

      Bilaga 2 s. 2(3) 

 

En ung 

kvinnas 

sista ord 

 

Självbiografi 

 

Bokförlaget 

Forum 

 

Regine Stokke  

 

17 år 

 

MDS/AML.  

 

2013 

 

Boken granskades av bokförlaget 

innan tryckning 

 

Boken skildrar 17 åriga 

Regines upplevelser av att 

leva med sin sjukdom och 

behandlas för den. Boken 

baseras på hennes blogg 

”Face your fear” som hon 

startar när hon får beskedet 

att hon drabbats av 

MDS/AML. Detta ger 

möjlighet att få kunskap 

om den subjektiva 

upplevelsen.  

 

I kroppen 

min – 

resan mot 

livets slut 

och 

alltings 

början 

 

Självbiografi 

 

Bokförlaget 

Forum 

 

Kristian Gidlund  

 

27 år  

 

cancer i 

magsäcken.  

 

2013 

 

Boken granskades av bokförlaget 

innan tryckning 

 

Boken baseras på Kristians 

blogg där han skildrar sina 

egna känslor och tankar 

kring sin sjukdom och 

behandling han genomgår. 

Här fås kunskap om hur 

Kristian upplever 

sjukdomen och behandling. 
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Hallå eller! 

 

Självbiografi 

 

Barncancerfondens 

bokserie 

 

Robert Bagius  

16  

 

akut lymfatisk 

leukemi (ALL).  

 

2005 

 

Boken granskades av 

bokförlaget innan 

tryckning.  

 

 

 

Boken är baserad på 

Roberts egna 

dagboksantekningar vid 19 

års ålder.  Då han har två 

månader kvar i livet.  

Han beskriver sin 

upplevelse att leva med och 

behandlas för sin 

cancersjukdom.  Vilket ger 

värdefull kunskap för 

studien. 

 

Guldvingar  

 

Självbiografi 

 

Bokförlaget är Efron och 

dotter AB. 

 

Frida Darell  

 

25 års  

 

Hodgkins 

sjukdom  

 

2010 

 

Boken granskades av 

bokförlaget innan 

tryckning. 

 

Baseras på Fridas 

dagboksantekningar under 

den tid hon var sjuk och 

genomgick behandling för 

sin cancer sjukdom. 

Berättelsen ger kunskap om 

upplevelsen.  

 

  



 

 

Presentation av författarna och deras självbiografier Bilaga 3 

 

I kroppen min - Resan mot livets slut och alltings början (Kristian Gidlund, 2013)  

 

27 år gammal får Kristian beskedet om att han drabbats av magsäckscancer. Kort därefter 

genomgår han en operation samt startar sin första cellgiftsbehandling.  Boken baseras på 

Kristians uppmärksammade blogginlägg från bloggen, I kroppen min. Här skriver Kristian om 

sina upplevelser och tankar kring sjukdomen och behandlingen, men även om livet runt om 

kring. Kristian får ett återfall och besked om att sjukdomen spridit sig och att de sista texterna 

är skrivna under hans sista tid i livet, då han lever med vetskapen om att han kommer dö. 

 

Draken lyfter i motvind- En bok om att vara ung och få cancer (Johanna Strömberg, 2001) 

 

Johanna är 24 år gammal då hon drabbas av kronisk lymfatisk leukemi. Boken baseras på 

Johannas dagboksanteckningar från det att hon får beskedet och under hennes 

behandlingsperiod. Behandlingen bestod av cellgift samt benmärgstransplantation vilket gav 

goda resultat och hon betraktas idag som frisk. I sina dagboksanteckningar beskriver hon 

öppet om sina tankar och upplevelser kring sjukdomen, behandlingen och livet. 

 

En ung kvinnas sista ord (Regina Stokke, 2013) 

 

Vid 17 års ålder får Regina Stokke besked om att hon lider av akut leukemi. Boken bygger på 

hennes blogg som hon startade i samband med sjukdomsbeskedet. På bloggen berättar hon om 

sina upplevelser av att leva med och behandlas för cancer. Regine överlever inte sin 

cancersjukdom och avlider vid 18 års ålder.  

 

Guldvingar (Frida Darell, 2010) 

 

Frida drabbas av cancer, hodgkins lymfom, vid 24 års ålder, Guldvingar bygger på hennes 

dagboksanteckningar från sjukdomstiden. Frida skriver om sjukdomen och behandlingarna 

hon går igenom, och om hur hittar både livsglädje och hopp i sjukdom och sorg. Frida 

friskförklarades men går idag på ständiga kontroller för att inte drabbas av återfall.  

 

Hallå Eller! (Robert Bagiu, 2005) 

 

16 år gammal drabbas Robert av cancer och boken baseras på hans dagbok som han skriver de 

två sista månaderna i livet, då han är 19 år gammal. Boken handlar om livet med cancern akut 

lymfatisk leukemi. Robert hade en önskan om att hans dagbok skulle bli publicerad som ett 

stöd för andra ungdomar i liknande situation   

 

 

 

 

  



 

 

Exempel på analysprocessen Bilaga 4 

     

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

  Koder Underkategorier Kategorier 

Men mest av allt så 

var jag en pojke som 

saknade sig själv. 

Saknar sig själv Saknad Saknad av livet Psykiskt 

Lidande 

Jag försöker varje 

dag för att behålla 

Kristian. Men på 

sistone har jag inte 

orkat. Så det mest 

rationella för mig har 

varit att hålla mig 

undan 

jag försöker 

behålla mig själv, 

men orkar inte 

längre så håller 

mig undan. 

 

Isolering Social förändring  Psykiskt 

lidande 

Mitt hjärta slår ett 

extra slag och lyckan 

fyller kropp och själ 

till bredden. Båda 

mina syskon kan ge 

mig benmärg. 

Fantastiskt! 

Lycklig och 

hoppfull, mina 

bröder kan ge mig 

benmärg. 

Glädje/ 

Hoppfullhet  

 

Hopp Positiva 

känslor 

Dessutom lider jag 

jävligt mycket av att 

inte ha hår. Jag 

skulle inte klara av 

att det inte kom 

tillbaka. Kalla mig 

fåfäng! 

Lider av att 

förlusten av mitt 

hår. 

Håravfall Förändrad 

kroppsuppfattning 

Fysiskt  

lidande 

 

Jag saknar mitt 

gamla jag, den 

sportspänstiga 

Robert. 

Jag sakar mitt 

gamla jag. 

Saknad Saknad av livet Psykiskt  

lidande 

Blir stucken och 

giftet droppar 

långsamt in i min 

kropp. Tänker att det 

är näst sista gången 

det där märkliga 

illamåendet som är 

så svårt att förklara 

finner mitt bröst och 

min mun. 

Blir illamående av 

cellgiftet. 

Illamående Illamående/ 

kräkning 

Fysiskt 

lidande 

 

  


