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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Att drabbas av livshotande blodsjukdom medför ett sjukdomslidande som ofta 
upplevs som främmande. För att hjälpa en person med livshotande blodsjukdom att uppleva 
välbefinnande behövs kunskap utifrån människans livsvärld, vad människan "mår bra" av och 
utifrån vilket sammanhang människan får näring. Saknas denna kunskap får den drabbade 
personen sämre förutsättningar för hälsoprocessen, vilket kan leda till onödigt lidande.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur en person kan uppleva välbefinnande trots 
sjukdomslidande, med exempel från tre livshotande blodsjukdomar.  
Metod: Studien genomfördes med kvalitativ induktiv ansats baserad på självbiografier. En 
manifest kvalitativ innehållsanalys gjordes.  
Resultat: Att uppleva stöd från familj, vänner och de utomstående var betydelsefullt för 
upplevt välbefinnande. Att kämpa mot sjukdomen utifrån optimistiskt förhållningssätt genom 
kämparanda möjliggjorde att försoning med sjukdomslidandet kunde ske genom acceptans 
mot livets nya förutsättningar som sjukdomen medförde.  
Slutsats: För att den drabbade personen med livshotande blodsjukdom ska kunna uppleva 
välbefinnande behöver den unika livsvärlden beaktas utifrån en helhet för att se det 
sjukdomslidande den livshotande blodsjukdomen medför, att utgå från den drabbade personen 
i sitt sammanhang med unika upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. 
 



 

 
 

INLEDNING 1 

BAKGRUND 1 
Begreppet hälsa 1 
”Livshotande blodsjukdom” 1 

Akut myeloisk Leukemi 2 
Myelom 2 
Wiskott- Aldrichs syndrome 2 

Försonas med lidandet 2 
Människans beroende av samspel 3 
Sjuksköterskans helhetssyn 4 
Evidensbaserad Vård och Empowement 4 

TEORETISK REFERENSRAM 4 
Livsvärld 5 
Sjukdomslidande 5 
Välbefinnande 5 
De närstående 5 

PROBLEMFORMULERING 5 

SYFTE 6 
Frågeställning 6 

METOD 6 
Design 6 
Datainsamling 6 
Urval och urvalförfarande 6 
Dataanalys 7 
Forskningsetiska övervägande 8 
Förförståelse 8 

RESULTAT 9 
Betydelsen av stöd 9 

Familj 9 
Vänner 10 
De utomstående 11 

Hanteringsstrategier 12 
Kämparanda 12 
Försoning 13 

DISKUSSION 15 
Metoddiskussion 15 
Resultatdiskussion 17 

Familjens optimistiska betydelse 18 
Familjens närvarande trygghet 18 
Familjens delaktighet 18 
Betydelsen av att få näring av ett sammanhang 19 



 

 
 

Betydelsen av livsvärlden 19 
Betydelsen av att värdesätta existentiella tankar 20 
Betydelsen av att försonas med lidandet 21 

Fortsatt forskning 22 
Slutsatser 22 

REFERENSLISTA 23 
BILAGOR 
1. Källkritisk granskningsmall  
2. Underlag till studiens resultat  

3. Presentation av självbiografiska böcker 



 

 1 

INLEDNING 

Oavsett om man föds med en livshotande blodsjukdom eller drabbas mitt i livet, kan en 
livshotande blodsjukdom skapa ett stort sjukdomslidande. Frågan är hur en person som 
drabbats av livshotande blodsjukdom upplever välbefinnande trots sjukdomslidande? Vem är 
det som avgör när den drabbade personen upplever hälsa, är det den personliga upplevelsen 
eller är det medicinska journalen? Som grundutbildad sjuksköterska möter man dessa 
personer på sin arbetsplats, och blir en viktig yrkesroll för den drabbade (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Hur kan då sjuksköterskan på bästa sätt främja hälsoprocessen för en person 
med livshotande blodsjukdom, finns det faktorer som den drabbade personen med livshotande 
blodsjukdom kan anammas för att minska onödigt lidande? Skiljer sig tillvägagångssättet för 
att uppleva välbefinnande beroende på om man föds med livshotande blodsjukdom eller 
drabbas av mitt i livet? 

BAKGRUND 

Begreppet hälsa  
Världshälsoorganisationen [WHO] definierar hälsa som ” ”the state of complete physical, 
mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” 
(http://www.who.int/health-systems-performance/docs/glossary) 
 
Hälsa är ett begrepp som länge varit centralt inom hälso- och sjukvård. Begreppet hälsa har 
olika innebörder beroende på vilket perspektiv begreppet tolkas utifrån. Enligt Willman 
(2009) används de olika fokus för att beskriva de hälsofrämjande insatser som hälso- och 
sjukvård gör. Willman (2009) menar att de olika perspektiven, har lika stor betydelse för en 
patients hälsoprocess, som innebär en rörelse mot ökad hälsa, där fler än patienterna är 
inblandade. De olika perspektiven på hälsa kan inte splittras utan måste länkas samman i 
patientvården (Ibid).  
 
Flensner (2010) beskriver utifrån det biomedicinska perspektivet att begreppet hälsa innebär 
frånvaro från sjukdom, vilket även kan beskrivas som en maskinmetafor, kroppen består av 
delar, Flensner (2010) beskriver att det biomedicinska perspektivet skiljer på kropp, psyke 
och sjukdom som skilda väsen. Om människan blir sjuk beror det på fel i maskineriet och 
hälsa skapas då ”maskinen” är intakt (Birkler, 2007). Motsatsen till biomedicinska 
perspektivet är humanistiska perspektivet. Inom humanismen riktas fokus på själva enheten, 
människan. Människan ses som en helhet, ur ett holistiskt perspektiv (Birkler, 2007). Holism 
betyder ”en helhet som innebär att något är större än summan av delarna” (Willman, 2009, 
s. 30). Hälsa formas utifrån människans upplevelser, välbefinnande och lidande, vilken är en 
process som upplevs i dagligt liv (Willman, 2009). 
 

”Livshotande blodsjukdom” 
Att producera för många eller för få blodkroppar, producera sjuka blodkroppar, eller ha en 
rubbad koagulationsförmåga innebär ohälsa (Flensner, 2010). Det finns många olika 
livshotande blodsjukdomar som kan drabba en människa. Det finns människor som överlever 
en livshotande blodsjukdom genom medmänniskors välvilja att dela med sig av kroppsegna 
resurser, det finns människor som tack vare den framgångsrika forskningen får en andra chans 
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i livet och det finns människor som gör allt i sin makt för att övervinna den livshotande 
blodsjukdomen men förlorar ändå. I Sverige drabbas 55 000 människor varje år av olika 
livshotande cancersjukdomar, varav tre sjukdomar drabbar blodet. Det finns även sjukdomar 
som utan rätt behandling kan leda till cancer. (Larsson, 2010; Socialstyrelsen, 2012; 
Socialstyrelsen, 2013).  
 
För att tydliggöra begreppet ”livshotande blodsjukdom” kommer kortfattat de hematologiska 
sjukdomar som ingår i denna litteraturstudie att beskrivas:  

Akut myeloisk Leukemi 
Akut myeloisk leukemi är en cancersjukdom som drabbar blodets vita blodkroppar. 
Sjukdomen kan drabba alla åldrar, desto yngre personen är desto bättre är överlevnaden. 
Sjukdomen kräver akut omhändertagande, ingen känd orsak är säkerhetsställd till varför man 
drabbas (Larsson, 2010). 
 

Myelom  
Myelom är en cancersjukdom som drabbar kroppens benmärg. Det är en kronisk obotlig 
sjukdom. Orsaken till varför man drabbas av sjukdomen är inte säkerhetsställd. Myelom 
drabbar oftast äldre personer över 60, sällan personer under 40. Överlevnadstiden kan variera 
mellan 6 månader och 10 år. Trots att sjukdomen är obotlig kan man leva ett bra liv, tack vare 
nya läkemedel (Larsson, 2010).   
 

Wiskott- Aldrichs syndrome 
Wiskott- Aldrichs syndrome (WAS) är en sjukdom som innebär brist på blodplättar som kan 
beskrivas som kroppens inre plåster, kombinerat med immunbrist och allergier. Orsaken till 
sjukdomen är en förändring av arvsanlaget och är en ovanlig sjukdom i Sverige. Sjukdomen 
kan utvecklas till cancer om inte rätt behandling sätts in (Socialstyrelsen, 2012). 
 

Försonas med lidandet 
Att drabbas av sjukdom påverkar hälsan, både fysiskt och psykiskt (Flensner, 2010; Willman, 
2009). När delar av maskinen hamnar i obalans eller när människans upplevelser kring sitt 
tillstånd förändras påverkas välbefinnandet vilket kan skapa ett lidande. Lidande beskriver 
Wiklund (2009) som ett återkommande fenomen genom livet. Inom vårdvetenskapen är inte 
lidande endast ett negativt fenomen utan ett fenomen som enligt Gustavsson (2012) kan ge 
mening i livet och därmed känsla av välbefinnande. Men, Gustavsson (2012) beskriver att det 
är först när människan försonas med lidandet livet kan ses med nya ögon och därmed 
upplevelsen av välbefinnande kan uppstå. Vid sjukdom övergår patienten från en aktiv vardag 
till en passiv, vilket kan upplevas som främmande (Wiklund, 2009). Sjukdomslidandet kan 
påverka människans självkänsla och identitet, där roller inom familjen eller yrket plötsligt 
förändras vilket kan skapa starka känslor av misslyckande och minskat värde. Att hamna i ett 
förändrat tillstånd vid sjukdom kan ibland leda till upplevd ensamhet och känslan av att 
förlora sitt sammanhang (Ibid). Birkler (2007) beskriver detta som existentiell grundångest, 
att människan känner sig obekväm med de nya relationerna till sig själv och omvärlden. För 
att människan ska kunna ”finna sig själv” måste hon begrava stridsyxan mot de nya 
förutsättningarna och försonas med sitt lidande (Gustavsson, 2012). 
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Försoning sker i förhållande till hälsa och lidande (Gustavsson, 2012). Försoning har två 
former, den yttre och den inre. Den yttre formen är den form av försoning som visar sig, 
vilket Gustavsson (2012) beskriver genom gestaltningar och positioner. Den inre formen av 
försoning handlar om ett begär om en helhet som skapar mening i livet. Att försonas beskrivs 
som en helande process mellan dåtid, nutid och framtid där livet som människan tidigare 
upplevt som det ”normala” måste ges upp och tillåta lidandet som sjukdomen medför bli en 
del av människan i det ”nya livet”.  
 
Nixom och Narayanasamy (2010) beskriver att patienter får ett ökat behov vid sjukdom att 
tillgodose sina känslor och tankar som rör livets mening på ett andligt/existentiellt plan. Att ta 
till sig information vid diagnostillfället beskriver Gustavsson (2012) som svårt. Att få en 
diagnos kan rubba en människans existens, vilket kan försätta henne i en ”dimma” (Ibid). 
Gustavsson (2012) beskriver hur en sjukdom kan vända livet upp och ner hos en människa 
vilket kräver att vårdgivaren ger goda förutsättningar till stöd och bekräftelse för den 
drabbade. Som vårdare bör man vara medveten och öppet förhålla sig till patientens hälso- 
och försoningsprocess, vilket innebär att uppenbara det unika hos varje människa. Att 
försonas beskriver Gustavsson (2012) som att övergå till något nytt, inte återgå till det som 
varit, att med nya ögon se bortom ”dimman”.  
 

Människans beroende av samspel 
Att drabbas av sjukdom och ohälsa medför ofta ökat behov av att tillhöra ett sammanhang. Att 
bli drabbad av sjukdom beskriver Dahlberg och Segesten (2010) som att bli plockad ut från 
sitt sammanhang. Det vill säga att sjukdomslidandet kan medföra upplevelsen att inte längre 
känna samhörighet med de människorna i sin närhet, uppleva utanförskap trots närvaro av 
andra. Relationen mellan ensamhet, självkänsla och identitet påverkas av gemenskap, 
gemenskap man har tillsammans med personer som står en nära och betyder något för en. 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att människan är beroende av att samspela med andra 
människor i sin närhet. Identiteten och självkänslan behöver näring av sammanhanget, som 
består av någon, något eller några. När ensamheten ökar vid sjukdom ökar även utsattheten, 
patienten hamnar i en beroendeställning till sjukvården (Dahlberg & Segesten, 2010). Om den 
som är beroende av vård och den som kan ge vård samspelar, kan kampen om det goda livet 
avta. För att detta ska bli möjligt beskriver Strandberg (2002) att det måste finnas ömsesidig 
tolerans för bristande förmåga, respekt för förmåga och viljan att kompensera varandras 
oförmåga mellan vårdgivare och vårdtagare.  
 
Enligt Karlsson, Andersson och Ahlström (2013) är det inte endast den drabbade patienten 
som upplever ensamhet. De närstående som ingår i patientens livsvärld kan uppleva 
ensamhet, genom att bli undanhållen information kring pågående situation. Karlsson et al. 
(2013) menar att alla familjemedlemmar bör få samma information för att lättare kunna 
samtala om vad som händer, vilket visade sig minska upplevelsen av ensamhet för samtliga. 
Under långvarigt sjukdomstillstånd är de närstående av stor betydelse för patienten och kan 
enligt Dahlberg och Segesten (2010) vara avgörande för upplevelsen av hälsa, vilket innebär 
att närstående har en förmåga att öka välbefinnandet och minska lidandet. Genom att 
engagera närstående i vården kan upplevt välbefinnande för fler parter öka (Karlsson et al. 
2013). Lowe, Bravery och Gibson (2008) belyser att gruppdiskussioner kan engagera de 
närstående i patientvården. För närstående och patienter som är drabbade av sjukdom kan 
gruppdiskussioner vara ett bra sätt att byta erfarenheter och finna stöd från andra människor 
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som genomgår eller har genomgått sjukdomsbehandling, vilket kan främja välbefinnandet för 
både patient och de närstående. 

Sjuksköterskans helhetssyn 
Inom sjukvården, oberoende arbetsplats, möter sjuksköterskan människor som är i behov av 
hälsofrämjande arbete. Från barn till åldringar, patienter och dess närstående, vilka är mer 
eller mindre drabbade av ohälsa och i behov av vård och stöd. Wiklund (2009) beskriver att 
det är först när vi vågar bemöta och sätta oss in i livsvärlden hos den utsatta människan vi kan 
förstå lidandet och att vi då kan hjälpa denne genom att ge stöd i kampen mot lidandet. Enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) har allt som finns i vårt dagliga liv en påverkan på vår hälsa 
och det välbefinnande och lidande som hör samman med hälsa. Målet med vården är att 
uppnå hälsa, att patienten ska kunna uppleva välbefinnande, att ”må bra” och att vara i stånd 
till att genomföra sina små och stora livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Som sjuksköterska ska man enligt ICN’s etiska kod (2014) främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) innebär det att sjuksköterskan ska utgå från en helhetssyn på 
människan. Att utgå från en helhet innebär att sjuksköterskan värnar om både patient och 
närstående, genom att ta vara på deras erfarenheter, kunskap och talan. I vårdvetenskapen 
sammanflätar man därför hälsa, miljö, patient och vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 

Evidensbaserad Vård och Empowerment 
Att stärka en patients hälsoprocesser innebär inte att ta över vården utan att göra patienten 
delaktig i sin vård tillsammans med vårdpersonalen. Sjuksköterskan kan med fördel använda 
sig utav Evidensbaserad Vård (EBV) vilket innebär att integrera vetenskapliga bevis i vården 
för att granska resultat som kan ha avgörande betydelse för patienten (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006). För att göra en patient delaktig måste denne uppmuntras att uttrycka sina 
behov för att sedan tillsammans med sjuksköterskan eller annan vårdpersonal fatta beslut om 
olika omvårdnadsinsatser (Dahlberg & Segesten, 2010; Willman et al. 2006).  
 
Enligt Chang, Li och Liu (2004) är öppenhet nyckeln till patientens värld vilket medför goda 
förutsättningar för empowerment. Empowerment beskriver Eldh (2009, s. 54) som att 
patienten får vara med och bestämma kring sin vård och behandling utifrån sina symtom och 
sjukdom. Cameron och Waterworth (2014) belyser vikten av att förstå hur patienten upplever 
vården för att den ska kunna förbättras, vilket kan ske om patienten får känna sig delaktig. 
Genom att använda empowerment belyser Kvåle och Bondevik (2008) att vårdpersonal kan 
visa respekt för patienten och dess önskningar, vilket kan öka välbefinnandet. Utifrån detta 
belyser Dahlberg och Segesten (2010) att patientvården bör utgå från ett livsvärldsperspektiv 
för att ha möjlighet att stärka den enskilde individens hälsoprocess.  

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Studie kommer grunda sig på ett vårdvetenskapligt perspektiv där människors subjektiva 
tankar kommer att lyftas fram. Vårdvetenskapen ser patienten och familjen i sitt sammanhang, 
vilket utgår från erfarenheter, uppfattningar och upplevelser. Vårdvetenskapen fokuserar på 
vad vård och vårdande innebär för människor i olika livssituationer, hur hälsa, välbefinnande 
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och lidande står i förhållande till varandra. Vårdvetenskapen har grund i att visa respekt och 
integritet för att bevara patienten och familjens värdighet (Dahlberg & Segesten, 2010) 
 
Följande vårdvetenskapliga begrepp tas upp i studien: 
 

Livsvärld 
Alla människor är unika och på så sätt har alla en unik livsvärld. Utifrån livsvärlden möter 
människan världen. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur viktigt det är att utgå från en 
människas livsvärld för att förstå hur världen upplevs utifrån människans uppfattningar, 
erfarenheter och upplevelser, vilket är viktigt för att kunna ge bästa möjliga vård. Genom att 
använda sig av livsvärlden som stöd kan man hjälpa patienten att balansera meningen med 
livet i ett vardagligt sammanhang för att främja välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Sjukdomslidande 
Sjukdomslidande är det lidande som sjuksköterskan möter i sitt yrkesutövande, lidandet som 
uppstår vid livshotande blodsjukdom eller annan sjukdom och diagnos. Sjukdomslidande kan 
vara kroppslig såväl som själslig smärta som uppstår i samband med sjukdom. Lidande måste 
förstås i sitt sammanhang, utifrån individens perspektiv. För att få tillgång till patientens 
lidande måste sjuksköterskan utgå från livsvärlden för att kunna stödja och tillgodose 
patientens behov för upplevt välbefinnande (Wiklund, 2009). 

Välbefinnande 
Trots att en person är drabbad av sjukdomslidande kan denne uppleva välbefinnande. 
Välbefinnande innebär att ”må bra”, att uppleva mening med livet. Genom att stötta patienten 
att genomföra små och stora projekt kan denne finna mening och sammanhang i livet, vilket 
leder till ökat välbefinnande. För att förstå vad patienten ”mår bra av” och vad som upplevs 
som meningsfullt måste sjuksköterskan utgå från den unika livsvärlden (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  

De närstående 
De närstående ingår i livsvärlden och är därför en del i patientens vård. Ur vårdvetenskapligt 
perspektiv är en närstående ”den person som utpekas av patienten som närstående och som 
själv accepterar att betraktas som närstående” (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 119). De 
närstående har en stor betydelse för en patients hälsoprocess, det kan vara av stort värde att 
inkludera de närstående i vården, speciellt vid långvariga sjukdomstillstånd (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 

 
Att drabbas av livshotande blodsjukdom kan skapa ett sjukdomslidande. Från det att beskedet 
och diagnosen av den livshotande blodsjukdomen har ställts, hamnar patienten i en 
beroendeställning till omgivningen med behov av stöd och vård. Den grundutbildade 
sjuksköterskan är här en viktig yrkesgrupp för patienten och dess närstående, att bemöta den 
unika livsvärlden. Enligt Socialstyrelsen (2005) är en av de grundläggande punkterna i 
sjuksköterskans yrkesutövande att stödja hälsoprocessen med patienten i fokus samtidigt som 
hon ska värna om de närstående. Vid sjukdom ökar känslan av ensamhet, utsatthet och ett 
behov av att få sina andliga/existentiella behov tillfredsställda. Dagens forskning visar brist på 
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studier där upplevelser beskrivs om hur det är att leva med livshotande blodsjukdom, hur 
upplevelsen av välbefinnande i samband med livshotande blodsjukdom kan uppnås, samt hur 
gemenskap och samhörighet medverkar till upplevelse av välbefinnande för en person 
drabbad av livshotande blodsjukdom. Sjuksköterskan har vid sjukdom ett stort ansvar att 
stötta och främja patientens hälsoprocess utifrån en helhet, vad som kan uppmärksammas och 
bevaras för att klara små och stora projekt i livet, att uppmärksamma och stödja patientens 
välbefinnande. Saknas kunskap om vad som främjar välbefinnandet hos en person med 
livshotande blodsjukdom försämras förutsättningar för hälsoprocessen vilket istället kan leda 
till onödigt lidande. 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur en person upplever välbefinnande trots sjukdomslidande, med exempel 
från tre livshotande blodsjukdomar. 

Frågeställning 
- Hur kan sjuksköterskan främja välbefinnandet för en person med livshotande blodsjukdom 
trots sjukdomslidande?  

METOD 

 

Design  
Litteraturstudien är av kvalitativ design med induktiv ansats. Studiens har utgångsläge i det 
subjektivistiska perspektivet vilket beskriver människan som helhet och hennes erfarenheter 
som subjektiva, vilket kommer ge en ökad förståelse att det finns fler än en verklighet 
(Augustinsson, 2012). Genom att använda sig utav kvalitativt material som utgångspunkt kan 
en bättre förståelse för den unika livsvärlden skapas (Friberg, 2012). 

Datainsamling 
Studien är baserad på självbiografier. Valet av självbiografier grundar sig på att få en tydlig 
bild om hur det är att leva med en livshotande blodsjukdom under en längre tid varav det kan 
finnas erfarenheter, uppfattningar och upplevelser som vanligtvis inte skulle delas vid en 
intervjustudie. Självbiografiska böcker söktes via databasen Libris. Sökorden biografi, 
benmärgscancer, leukemi och immunbristsjukdomar användes, även sökord som 
blodsjukdomar, cancer, självbiografi användes men gav inga relevanta träffar. Sökningen 
avgränsades geografiskt till Linneuniversitetet Växjö och Kalmar samt Blekinge Tekniska 
Högskola i Karlskrona. Författaren läste sammanfattningen i varje bok för att sedan välja ut 
lämpliga biografier som kunde besvara studiens syfte. Innan biografierna valdes ut gjordes en 
källkritisk granskning med hjälp av en mall som Segesten (2012) beskriver kan användas för 
att förtydliga om texten är användbar (Se bilaga 1). De böcker som inte fanns tillgängliga 
köptes på grund av tidsbegränsning från lokal bokhandel (Se bilaga 2).  

Urval och urvalförfarande 
Inklusionskriterier för biografin var att den skulle vara utformad och skriven av en person 
som har haft eller är drabbad av en livshotande blodsjukdom. Undantag gjordes då personer 
hade svårigheter att skriva själv och tog hjälp utav en medförfattare. Ingen specifik 
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livshotande blodsjukdom valdes ut, utan biografin skulle vara skriven utifrån den drabbade 
personens upplevelse under sjukdomsperioden oberoende ålder, livshotande blodsjukdom och 
förutsättningar. Författaren till föreliggande studie valde att inkludera både män och kvinnors 
upplevelser i studien, dock har utvalda biografier endast belyst mäns upplevelser om hur det 
är att leva med en livshotande blodsjukdom. Exklusionskriterier för biografierna var 
biografier som var skrivna utifrån dagböcker eller bloggar efter det att personen med 
livshotande blodsjukdom avlidit. Biografin fick inte vara skriven ur vårdpersonal- eller 
anhörigperspektiv och biografier som inte var skrivna i Sverige exkluderades då sjukvården 
inte kan jämställas med Sveriges. 
 
Utvalda självbiografier var: Det är bara lite cancer – om livet, döden och myten om mig själv 
(Ingesson, 2015), Jag njuter så länge jag varar (Ståhl, 2013), Jag älskar livet (Veborg, 1989) 
(se bilaga 3). 
 

Dataanalys  
Genom att använda sig utav en manifest kvalitativ innehållsanalys som ofta används inom 
beteende-, human- och vårdvetenskapen, för att bland annat granska och tolka texter eller 
inspelade intervjuer, kunde författaren till föreliggande studie komma textnära. Författaren till 
föreliggande studie gick in med ett öppet sinne och satte ihop data från olika källor för att 
skapa en helhetsförståelse (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012; Polit & Beck, 2010). 
Utifrån den manifesta kvalitativa innehållsanalysen delades helheten upp i delar för att sedan 
bilda en ny helhet. Valet av kvalitativ innehållsanalys grundade sig på att författaren till 
föreliggande studie ville komma texten nära och uppenbara innehållet för att få fram 
subjektiviteten. Vid analysen plockades meningsenheter ut som sedan kondenserades dvs. 
reducerade överflödig text för att göra analysen mer lätthanterlig. Innehållet av de 
kondenserade texterna kodades. Genom dessa koder skapades två kategorier och fem 
underkategorier (Lundman & Hällgren- Granheim, 2012). 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mitt stora 
fritidsintresse är 
musik och litteratur, 
vilket har underlättat 
sjukhusvistelsen 
betydligt 

Musik och 
litteratur har 
underlättat 
betydligt 

Intressets 
betydelse 

Kämparanda Hanteringsstrategier  

Vissa saker förändras 
aldrig, kärleken till 
mina bröder och 
föräldrar är en sådan 
sak. 

Kärleken 
förändras 
aldrig till 
bröder och 
föräldrar  

Kärlek till 
familjen 

Familj Betydelsen av stöd  

Det viktiga är att 
bemästra konsten att 
visualisera döden så 
pass nära att den går 
att ignorera 
tillräckligt för att 
kunna njuta av det 
faktum att vi ännu 
inte är döda.  

Bemästra, 
visualisera 
döden för att 
ignorera och 
njuta av att vi 
inte är döda.  

Njuta av 
nuet 

Försoning Hanteringsstrategier  

Forskningsetiska övervägande 
Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver de fyra stycken om etiskt övervägande vilka 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Dessa fyra stycken handlar bland annat om att informantens samtycke till studien, information 
om studiens syfte och att informanten har möjlighet att avbryta deltagandet när som under 
studiens gång. Studien bygger på självbiografier där författarna själva aktivt valt ut de 
upplevelser och erfarenheter de velat dela med sig, vilket författaren till föreliggande studie 
inte såg som etiskt problematiskt. Författarna till biografierna har enligt upphovsrättslagen 
(SFS 1960:729) valt att publicera sina biografier för allmänheten, på så sätt har författarna till 
biografierna ensam rätt att bestämma om, när eller hur verket ska användas och spridas. Enligt 
Pilhammar (2012) ligger etiskt bedömning hos forskaren i alla led, utifrån detta anses kraven 
enligt Helsingforsdeklarationen (2013) som uppfyllt. Författaren till föreliggande studie har 
med hänsyn och respekt varsamt hanterat materialet genom att inte förvränga presenterad 
fakta.  

Förförståelse 
Lundman och Hällgren- Granheim (2012) beskriver att förförståelse handlar om den bild som 
forskaren har av fenomenet som studeras. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 
förförståelsen som ”en inre guide”, att gå in i mötet genom att sätta förförståelsen åt sidan 
med en vilja av att lära sig något nytt, istället för att bekräfta det man redan vet. Lundman och 
Hällgren- Granheim (2012) menar att förförståelse kan vara svår att förhålla sig till, då 
förförståelse kan innebära förutfattade meningar kring de fenomen som studeras. Genom att 
sätta förförståelse inom parantes kan det finnas risk för att missa viktig information, samt att 
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förförståelsen med fördel kan plockas ur parentesen för att öppet ta in ny kunskap (Lundman 
& Hällgren- Granheim, 2012). Författaren till föreliggande studie har sedan tidigare teoretisk 
kunskap kring vad hälsa och ohälsa innebär ur en vårdvetenskaplig mening. Med hänsyn till 
detta har författaren till föreliggande studie varit uppmärksam och medvetet förhållit sig till 
sin förförståelse och använt den för att ta in ny kunskap. Författaren har uppmärksamma den 
unika upplevelse av välbefinnande hos de unika personer som ingår i föreliggande studie, 
vilka drabbats av livshotande blodsjukdom. 

RESULTAT 

 
I analysen kunde författaren sammanfatta upplevelsen av välbefinnande trots 
sjukdomslidande genom två kategorier och fem underkategorier. De två huvudkategorierna 
var: Betydelsen av stöd och Hanteringsstrategier. Underkategorier till Betydelse av stöd: 
Familj, Vänner och De utomstående. Underkategorier till Hanteringsstrategier: Kämparanda 
och Försoning. 
 
Tabell 2. Översikt kategorier 
 
Huvudkategori Underkategori 
Betydelse av stöd  -Familj 

-Vänner 
-De utomstående 

Hanteringsstrategier  - Kämparanda 
- Försoning 

 

Betydelsen av stöd 
Personer som drabbas av livshotande blodsjukdom, oavsett ålder och förutsättningar, hamnar i 
en beroende ställning till sin omgivning. Omgivningens stöd fungerar som en hjälpande hand 
för upplevelsen av välbefinnande. Att drabbas av en livshotande blodsjukdom medför bland 
annat upplevelsen av ensamhet, utsatthet och förlust vilket medför ökat sjukdomslidande. I 
resultatet framkom det att omgivningens stöd förbättrar upplevelse av välbefinnande och 
lindrar sjukdomslidandet. Vid sjukdomslidande ökar behovet av stöd, stöd av olika 
innebörder. I resultatet framkom vem som förmedlade stöd, vilka presenteras som; Familj, 
Vänner och De utomstående.  

Familj  
Familjen är en benämning på de personer som den drabbade hade blodsband till samt den som 
den drabbade valt som livspartner. Familjen är de som ansågs stå närmst den drabbade 
personen av de närstående.  
 
Samtliga personer beskriver familjen som en av de viktigaste faktorerna för upplevelsen av 
välbefinnande. De drabbade personerna i studien talar återupprepade gånger om att de aldrig 
klarat hantera sjukdomssituationen utan familjens stöd. 
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”Utan Marianne skulle jag inte ha klarat det. Jag skulle sjunkit ner i depressionen. Hon har en 
otrolig förmåga att ta tag i mig, ta mig i kragen och säga: nu sätter vi igång och tro på det 
här”(Veborg, 1989, s. 166). 
 
Familjen har god inverkan på den drabbade personens välbefinnande genom att försöka 
fortsätta leva sina vanliga liv, genom att kunna föra ”normala” och alldagliga samtal. För den 
drabbade var det viktigt att försöka leva ett ”normalt” familjeliv med aktiviteter och 
traditioner. Familjemedlemmarnas positiva förhållningssätt att hantera familjesituationen 
gjorde att den drabbade för en stund kunde glömma sjukdomen och den psykiska och fysiska 
smärtan som medföljde.  
 
De drabbade personerna beskriver att relationen till sina föräldrar förändras under 
sjukdomsperioden. Vid sjukdomstillstånd beskriver en person att det psykiska beroendet av 
föräldrarna ökar, som under barn- och tonårsperioden. En person beskriver sina föräldrars 
närvaro som en livförsäkring medan en annan person ser sina föräldrars engagemang som ett 
tecken på att vilja gottgöra barndomens förlorade tid, genom att nu vara en god stöttande vän. 
 
”jag kan förstå hur de ser på det, men för mig har det alltid varit lite av en livförsäkring att ha 
mina närmaste så nära som möjligt” (Ståhl, 2013, s. 46). 
 
Familjens uppmuntrande ord, tröstande närvaro och gemensamt engagemang i kampen mot 
sjukdomen gav hopp och stöd vilket hade en god inverkan på välbefinnandet. Familjen visade 
sig vara som en trygghetszon, en plats där glädje och sorg kunde delas. Familjen hade en 
förmåga att skapa en helhetskänsla genom att skapa tillvaro, samhörighet och trygghet oavsett 
vilken plats man än befann sig på. Familjens närvaro och delaktighet minskade känslan av 
ensamhet. De drabbade personerna beskrev att familjens livsglädje smittade av sig, och att 
familjen gjorde livet till en fantastisk resa vilket skapade mening med livet. Ålder, sjukdom 
och förutsättningar hos den drabbade personen visade sig vara obetydligt för upplevelsen av 
välbefinnande familjen skapade. 
 

Vänner  
Vänner är en benämning på de personer som ansågs tillhöra de närstående utan blodsband.  
 
Att känna gemenskap, samhörighet och uppleva känslan av att vara en i gänget, visade sig 
vara, oavsett ålder, sjukdom och förutsättningar, positivt för upplevelsen av välbefinnande. 
 
“Jag tillhör sportgänget och är en i laget, det är inte varje dag. Nu njuter vi av det här. Just nu 
är jag och min CP-hjälm, precis som vem som helst” (Ståhl, 2013, s. 54). 
 
Vänners stöd, förstående förhållningssätt och acceptans kring sjukdomen beskrev en person 
sin avgörande för hans upplevelse av de små glittrande ögonblick som han fått uppleva.  
Uppmuntrande och värmande hälsningar, SMS, brev, besök, kort och samtal var något som 
uppskattades. Genom vänners engagemang skapades känslan av att känna sig betydelsefull 
och att vara viktig. Att känna sig betydelsefull och viktig, för någon annan, skapade en känsla 
av välbefinnande. 
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”jag vill tacka alla som stött mig under de här åren. De har hälsat på mig, de har skrivit brev 
eller kort, de har ringt mig. De har haft mig i deras tankar” (Veborg, 1989, s. 9).  
 
Att drabbas av sjukdom beskrivs som påfrestande och stundvis ensamt. Genom att tänka på 
stödet som vännerna gav, samlades kraft och energi för att orka kämpa mot sjukdomen. 
 
”De dåliga dagarna tänkte jag på stödet. Om folk där ute trodde på mig kunde jag inte bara 
lägga mig och dö” (Ingesson, 2015, s. 169).  
 
Det framkom en skillnad på att bli drabbad av en livshotande blodsjukdom mitt i livet och att 
växa upp med en livshotande blodsjukdom, en skillnad på var man fann sitt stöd. Under 
kampen mot sjukdomen upplevde två av personerna, som drabbats senare, att det var kändes 
bättre att umgås med friska vänner, för lättare kunna identifiera sig själva som friska. De 
menade att filosofin om att vara ”frisk” var ett sätt att lura hjärnan vilket kunde öka chanserna 
att bli frisk. En person, som växt upp med sjukdom, kunde bättre identifiera sig med personer 
som var i liknande situation på sjukhuset, friska vänner hade andra förutsättningar vilket 
gjorde att vänner som tillhörde ”sjukhusfamiljen” gav ett stöd som friska personer inte kunde 
ge. 
 

De utomstående 
Personer som är obekanta till de drabbade personerna, utan en närmre social relation, som inte 
ansågs tillhöra de närstående resulterade i de utomstående. I föreliggande studie är de 
utomstående bland annat vårdpersonal, psykologer, kollegor, kårmedlemmar och supportrar.  
 
Att känna stöd från de utomstående uppskattades och ansågs som hedrande. De utomståendes 
engagemang skapade känslan av att vara betydelsefull och känslan av ensamhet minskade. 
Samtliga personer kände stor tacksamhet och beundran för utomståendes engagemang, vilket 
var positivt för välbefinnandet. 
 
De utomståendes engagemang var ett stöd som de drabbade personerna uppfattade som ett 
bevis på medmänniskors godhet. Att omges av positiva, öppna och ärliga vårdare som visar 
engagemang, närvaro, delaktighet visade sig vara positivt för välbefinnandet. De drabbade 
personerna uppskattade vårdpersonal som tydliggör och förklarar situationen de befinner sig i, 
de uppskattar även vårdpersonal som vågade engagera sig känslomässigt och som visade 
empatisk förmåga. En person beskrev, att som patient har man rätt att få korrekt information 
angående sitt hälsotillstånd, inte falska förhoppningar. Personen beskrev att genom 
vårdpersonalens uppriktighet kunde han samla ihop sig och avsluta sitt liv tillsammans med 
sina nära och kära, där alla var vetande kring situationen. Stödet från vårdpersonalen skapade 
för den drabbade en känsla av trygghet, att vara trygg i sin sjukdom vilket visade sig vara 
positivt för välbefinnandet. 
 
”Nöjd med att få vakna upp, att känna kärleken och omvårdnaden från människorna som vigt 
sitt liv åt att hjälpa mig att känna på det här viset” (Ståhl, 2013, s. 83). 
 
Vårdpersonalen hade även en stor betydelse för den fysiska kampen mot sjukdomen. Att 
vårdas i hemmet beskrevs av två personer som positivt tack vare att vårdpersonal kunde utföra 
vård i hemmet, vilket var en frihet. Samtliga personer beskrev ett fåtal gånger om läkemedlets 
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positiva effekt på den fysiska smärtan och underlättande teknik vilket var positivt för 
välbefinnandet. 
 

Hanteringsstrategier  
När två av personerna drabbades av livshotande blodsjukdom mitt i livet hamnade de i en 
ställning där de började ifrågasätta livet, vad de ansågs som viktigt och vad som gav livet 
mening. Den person som drabbades redan vid födseln ifrågasatte livet på liknande sett då hans 
förståelse och medvetenheten kring sjukdomens innebörd och förutsättning. Alltså, oavsett 
om man föds med sjukdom eller drabbas mitt i livet hanterar de drabbade personerna med 
livshotande blodsjukdom livet med liknande hanteringsstrategier. I resultatet framkom olika 
slag av hanteringsstrategier för välbefinnande, vilka presenteras som; kämparanda och 
försoning. 

Kämparanda 
Trots tre olika personer med tre olika sjukdomar, med varierande förutsättningar och olika 
åldrar, hanterade de drabbade personerna sin sjukdomssituation genom ett optimistiskt 
förhållningssätt. 
 
”Du har egentligen, initialt, endast en skyldighet här i livet. Det är att kunna glädja sig själv 
och vara lycklig” (Ståhl, 2013, s. 187). 
 
Två av personerna drabbades av sin sjukdom mitt i livet, vilket innebar nya perspektiv på sig 
själv, på familjen, på vännerna och på vad som gav livet mening. Från frisk till sjuk, från ett 
chockartat besked till en ”kämparanda”. Personernas perspektiv på sjukdomen kan liknas en 
kamp, en tävling, om att leva eller dö. Att delta i kampen tillsammans med vårdpersonalen 
sågs som en självklarhet och beskrevs som att föra en ”aktiv dialog”. Det förändrade 
förhållningssättet till livet medförde positiva upplevelser och upptäckter. För att det ska bli 
möjligt, beskriver de drabbade personerna att det egna personliga engagemanget är viktigt, ett 
ansvar som patient. Delaktighet i sin sjukdom, sin behandling och inte förlita sig på att 
omgivningen ska ta till handling, av egen maskin hitta en balans mellan hur mycket man 
kämpar och hur mycket man fortsätter leva livet, var något som bidrog till ökat välbefinnande.  
 
När inte sjukvårdens resurser räckte till valde personerna själva att agera kring sin situation, 
personerna vände sig till alternativa behandlingar i form av hälsokurer, healing och massage, 
vilket gav positiv effekt på välbefinnandet.  
 
”… en grej har jag fattat: meningen med livet är inte att sträva så in i helvete, meningen med 
livet är det man har närmast omkring sig, det som får en att må bra på riktigt.” (Ingesson, 
2015, s. 213) 
 
 En av personerna var född med sin sjukdom, hans positiva förhållningssätt till livet handlade 
om att omvärdera, se från nya perspektiv och finna en alternativ väg ut ur en besvärlig 
situation. Han menade att han tar sig framåt i livet genom att tänka sakligt. Det fanns alltid en 
alternativ väg att gå, det finns inget annat än jaget som gjorde skillnad.  
 
”Jag brukar få frågan om jag alltid är, och alltid varit, så glad och positiv. Sann och bra konst 
föds genom sorg och mörker, brukar bli mitt svar.” (Ståhl, 2013, s. 87) 
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Att ha en målsättning var för personerna positivt för välbefinnandet. Att ha ett mål att sträva 
efter och ett mål att uppnå gjorde att personerna inte gav upp i kampen mot sjukdomen. Mål 
kunde handla om att kunna gå ut i korridoren för att vidga vyerna, följa med på jaktpremiären, 
gå med i fackeltåget eller att sätta upp ett motionsmål. Att sätta mål i positiv bemärkelse 
gjorde att kampen orkade fortsätta när det var besvärligt. Att klara sina mål var positivt för 
välbefinnandet.  
 
Samtliga personer belyser att intresse är något som underlättar sjukdomsperioden, vilket 
visade sig ha stor betydelse för välbefinnandet. Att ha ett intresse var ett sätt att ”fly tankarna” 
för en stund, hålla sina känslor under kontroll, samtidigt som det var något att se fram emot.  
Genom att göra det man älskar, gav intressen en känsla av samhörighet och frihet. Samtliga 
personer beskriver känslan ”att vara som vem som helst”. Intressen fyllde kroppen med 
glädje, harmoni och positivitet, vilket gjorde att dåliga dagar glömdes snabbt. Att vara sjuk 
beskriver de drabbade personerna som energikrävande, både psykiskt och fysiskt. Genom sina 
intressen kunde personerna samla energi och ork för att kämpa mot sin sjukdom vilket var 
positivt för välbefinnandet.  
 
Intressen visade sig ha god inverkan på den mentala inställningen hos de drabbade 
personerna, inställningen att resa sig upp och kämpa vidare. Att vara uppfostrad i kampanda, 
menar en person ha hjälpt honom, att på ett naturligt sätt borsta av sig sin besvikelse och ta 
nya tag vid negativa besked och perioder. Kampandan var positivt för välbefinnandet.  

Försoning 
Resultatet visade att de drabbade personerna upplevde att vara sjuk många gånger var en 
större psykisk utmaning än fysisk. Samtliga av de drabbade personerna hanterade sin sorg 
genom att stänga ute sina känslor. Att vara öppen och tala om sina känslor var till en början 
uteslutet då de drabbade ville undvika att såra de personer de älskade mest. Två av de 
drabbade personerna beskriver sin hantering av känslor som att spela ”stålmannen” och hålla 
ångest-Anders i schack. Medan en person fann en strategi genom att gömma sig och hålla sig 
undan känslosamma samtal. Ett ensamt sorgearbete visade sig ha negativ påverkan på 
välbefinnandet, vilket istället ökade sjukdomslidandet.  
 
”När de hade gått, och jag låg ensam kvar, grät jag som ett litet barn” (Ingesson, 2015, s. 14) 
 
Att lindra ensamt sorgearbete beskrev två av personerna att ”skitsaker” var skönt och tänka 
på, att slippa tänka på verklighet och framtid. De två personerna valde att sysselsätta sig 
administrativt genom att bland annat avsluta mobilabonnemang, bankkonton och planera sin 
egen begravning med syfte att underlätta för de närstående efter deras bortgång.  
 
Genom eget initiativ och engagemang började personerna föra samtal eller skriftligt berätta 
om sina känslor och tankar vilket var positivt för välbefinnandet. De drabbade personerna 
hade likheter i sättet att hantera sin kris och sorg. Bland annat känslor och tankar angående de 
närståendes liv efter deras bortgång, upplevdes som svårt att samtala om. Två drabbade 
beskriver att barn var särskilt svårt att förklara aktuell situation för.  
Gemensamt för samtliga, var att de skrev varsin biografi, med hjälp av biografin kunde 
personerna strukturera upp sina tankar och sätta ord på sina känslor. En person beskriver att 
den största rädslan med livet handlade inte om att dö, utan att inte hinna säga de man vill ha 
sagt till de personer man älskar, samma person skrev redan som barn en kärleksförklaring till 
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sin familj vilket gynnade personens välbefinnande. Genom att använda sig av biografin kunde 
personerna berätta för sina nära och kära om deras betydelse. Biografins syfte var att 
skrivandet utgjorde ett sorgearbete, dels för sin egen skull och dels för de närståendes. 
Biografin gjorde det möjligt för två av de drabbade att lindra oro om att få vara en del av sina 
barns framtid, då barnen var små under deras bortgång. Att vara öppen och dela med sig av 
sina känslor och tankar resulterade i en lättnadskänsla, vilket var positivt för upplevelsen av 
välbefinnande.  
 
”Jag behövde ett arbete och att skriva om hela denna upplevelse det är att ha leukemi skulle 
kunna hjälpa mig att strukturera upp tankarna om vad som egentligen hänt under dessa två 
och ett halvt år” (Veborg, 1989, s. 64-65). 
 
Att klara sig själv och vara självständig var positivt för välbefinnandet, det gav en positiv 
kick, en känsla av frihet. En person beskrev att de dagar han glömt ringa sjukhuset var ett 
tecken på att han mådde bra. Att acceptera och försonas med sin situation påverkade de 
drabbade personerna på ett positivt sätt, sjukdomen upplevdes lättare att hantera, vilket 
gynnade välbefinnandet. 
 
Att drabbas av sjukdom gjorde att de drabbade personerna i studien kom till insikt om att livet 
är mer än att bara sträva, livet är skört och det gäller att ta vara på den tid man får tillsammans 
med sina nära och kära. Med sjukdomen förändrades perspektivet på andra människor, om de 
inte tillför någonting, beskrev de drabbade personerna att det inte finns någon anledning att 
engagera sig. Att drabbas av sjukdom medföljde fler stängda dörrar än öppna, då de drabbade 
beskrev att de ville räcka till för de som verkligen betydde något. Två av de drabbade 
personerna kom till insikt under sjukdomsperioden, att livet får en ny mening, något de inte 
kommit till insikt med som friska, att varje dag är en gåva. Som sjuk började samtliga 
ifrågasatta livet, vad det är som fyller livet med substans. Samtliga personer upplevde att 
sjukdomen gjort dem till en dag för dag människa, målet med varje dag var att få vakna och 
känna sig bra vilket var positivt för välbefinnandet.  
 
En av de drabbade personerna har ingen kännedom om att vara frisk, att vara utan sitt 
sjukdomstillstånd, han beskrev tanken på att bli frisk med en skräckfylld glädje, han hade 
genom åren lärt sig acceptera den han är och vilka förutsättningar han hade vilket var positivt 
för välbefinnandet. 
 
”Tänk dig själv, om något som påverkat allt du tagit dig för i livet bara försvinner.” (Ståhl, 
2013, s. 186) 
 
Genom den livshotande blodsjukdomen hade personerna fått uppleva tuffa och vidriga 
situationer, avsky och hat mot sig själva samtidigt som att de fått ta del av vackra öden och 
träffat människor de aldrig skulle stött på i den vardagliga stressen, en erfarenhet de inte velat 
vara utan. De drabbade personerna försökte glädjas åt de minnen och upplevelser de varit med 
om, i stället för sörja den framtid som var oförutsebar. Genom att acceptera och leva i nuet 
gjorde att personerna kunde tänka tillbaka på livets fina minnen och känna en känsla av 
stolthet vilket var positivt för välbefinnandet. 
 
”Det är också genom alla de känslorna jag faktiskt lärt mig älska det jag har och det jag fått 
uppleva.” (Ståhl, 2013, s. 187) 
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Samtliga personer ifrågasatta sin existens under sämre perioder, att samtala om existensen 
ansåg samtliga var viktigt. Att tala om existentiella frågor gav en känsla av välbefinnande.  
De drabbade belyste vikten av att ha någon som vågade stanna kvar och bemöta dessa frågor. 
En av personerna beskrev att samtala med en person med en tro på högre krafter, gav en 
känsla av hopp. De drabbade personerna beskrev ingen rädsla för döden, utan en rädsla för att 
inte leva när de har chansen. En av personerna beskriver vikten av att njuta av det faktum att 
vi inte ännu är döda. Samtliga beskrev att det är vetskapen om döden som fick dom att leva i 
nuet. Att acceptera sin situation, att försonas med döden, skapade en känsla av välbefinnande.  
 
”Alltså, vi behöver veta är att döden finns där för att känna oss levande. Allt för att njuta så 
länge vi varar.” (Ståhl, 2013, s. 175) 

DISKUSSION 

 
Personer som drabbas av livshotande blodsjukdom kan med hjälp av omgivningens stöd och 
personliga hanteringsstrategier ha möjlighet uppleva välbefinnande trots sjukdomslidande. 

Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur en person upplever välbefinnande trots 
sjukdomslidande, med exempel från tre livshotande blodsjukdomar. Genom att använda sig 
av metodlitteratur från Friberg (2012); Lundman och Hällgren- Granheim (2012); Polit och 
Beck (2010) samt Willman et al. (2006) skapades en djupare förståelse kring vad en 
litteraturstudie är. Att värdera sitt tillvägagångsätt i diskussionen beskriver Friberg (2012) 
som att visa en kritisk förmåga att reflektera kring det ämne författaren själv varit nedsjunken 
i, att visa närhet och distans till aktuellt område. Genom att använda sig av metodlitteratur, 
ökade strukturen på arbetet och tillvägagångssättet underlättades. Författaren till föreliggande 
studie har använt sig av en relevant tankeprocess som Friberg (2012) beskriver handlar om ett 
speciellt sätt att tänka och reflektera kreativt kring sitt utförande av examensarbete. Om en 
relevant tankeprocess för examensarbetet saknats under arbetets gång, hade det kunnat 
påverka slutresultatet, om viktiga steg i processen uteblivit (Friberg, 2012).  
 
Utifrån den teoretiska referensramen ansågs en kvalitativ design med induktiv ansats vara den 
som var mest lämplig att använda, att uppenbara människans upplevelser och sätta hennes 
”levda erfarenhet” i fokus. Även Augustinsson (2012) beskriver att det subjektivistiska 
perspektivet beskriver människan i sin helhet och hennes erfarenheter som subjektiva, 
Augustinsson (2012) menar att utifrån detta perspektiv skapas en ökad förståelse, att det finns 
fler än en verklighet. Föreliggande studie fokuserar på den subjektiva livsvärlden, vilket gör 
metoden som använts lämplig, för att få ut önskad information till litteraturstudiens syfte.  
 
Ett alternativ till litteraturstudie hade kunnat vara en intervjustudie, dock anses en 
intervjustudie som mer tidskrävande vilket gjorde den mindre lämplig att utföra med tanke på 
tidsbegränsning (Rosberg, 2012). Fördelen med en intervjustudie var att den hade kunnat ge 
ett djupare och ett mer utförligt material för analysen (Ibid). Att göra intervjuer ger även 
möjlighet att ställa följdfrågor vilket i sin tur hade kunnat ge meningsbärande enheter som 
väger tyngre för studiens syfte än de aktuella som är hämtade utifrån biografier, vilket kan 
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resultera i ett annorlunda resultat. Möjligheten att ställa följdfrågor för att få ett mer utförligt 
material saknas vid en självbiografistudie. 
 
Ett annat alternativ var att basera litteraturstudien på vetenskapliga artiklar, dock var inte detta 
möjligt då det inte fanns tillräckligt många vetenskapliga artiklar som matchade syftet. 
Författaren valde att istället använda sig utav biografier, vilka är skrivna utifrån de drabbade 
personernas uppfattningar, upplevelser och erfarenheter. Att använda biografier var ett sätt att 
följa personens uppfattningar, upplevelser och erfarenheter under längre tid, hur man kan 
uppleva välbefinnande trots sjukdomslidande. Då texten är skriven direkt utifrån den 
drabbades uppfattningar, upplevelser och erfarenheter, är texten endast tolkad en gång, 
grundat på författarens förförståelse. Innan biografierna valdes ut genomgick de en källkritisk 
granskningsmall av Segesten (2012). Att vara källkritisk menar Segesten (2012) att man om 
varje utvald källa ställer frågor om bland annat vem som är ansvarig utgivare, vilken form av 
litteratur det är samt hur utvald källa kan utveckla akademisk eller professionell kunskap 
inom aktuellt ämnesområde. Vald metod anses därför vara bidragande till god trovärdighet i 
litteraturstudiens resultat. 
 
För att underlätta urvalet avgränsades sökningen av biografierna genom valda inklusions- och 
exklusionskriterier. Självbiografierna skulle vara primärkällor, de skulle alltså vara skrivna 
utifrån den drabbade personen själv. Två av biografierna var skrivna för egen hand, utan 
medförfattare. En biografi hade hjälp av en medförfattare, då personen hade svårigheter att 
skriva själv. Fördelen med att välja primärkällor var att slippa en andrahandstolkning, vilket 
är en styrka (Friberg, 2012). 
 
Ett annat inklusionskriterie var att boken skulle vara skriven utifrån upplevelsen om hur det är 
att leva med livshotande blodsjukdom, genom att inkludera detta kriterium förmedlar den 
drabbade sina upplevelser, erfarenheter och uppfattningar ur sin livsvärld. I litteraturstudien 
inkluderades både män och kvinnors upplevelser i urvalet, dock har endast mäns upplevelser 
belysts vilket gör att överförbarheten till kvinnor är försämrad men inte omöjlig, vilket kan 
ses som en svaghet då kvinnors upplevelser kan vara annorlunda.  
 
I föreliggande studie gjordes ingen begränsning avseende ålder på de drabbade personerna. 
Det gjordes inte heller någon begränsning angående specifik livshotande blodsjukdom och 
dess förutsättningar utan det var upplevelser under sjukdomsperioden, om hur det är att leva 
med en livshotande blodsjukdom som var det betydelsefull för föreliggande studies resultat. 
Att använda sig utav fler livshotande blodsjukdomar kan belysa fler fokusgrupper, dock kan 
urvalets storlek anses som en svaghet och behöver utökas för att dra generella slutsatser.  
Två av de drabbade personerna var vuxna när de drabbades av sjukdom och en av de 
drabbade var född med sin sjukdom vilket ger en bred överförbarhet på män. Att belysa mäns 
upplevelse av välbefinnande från barn till medelåldern, gav ett brett perspektiv vilket är en 
styrka. Dock representerar inte litteraturstudien ett perspektiv från äldre, vilket är en svaghet 
gällande överförbarheten till denna fokusgrupp.  
 
Alla biografier är skrivna på svenska, i Sverige, av en person med svenskt ursprung. Vilket 
gör överförbarheten till övriga världen kan försvåras då levnadsstandarden ser annorlunda ut 
och varierar från land till land. Dock finns det möjlighet att överföra litteraturstudien 
nationellt vilket ses som en styrka, då fortsatt forskning inom Sverige är möjlig. Inklusion- 
eller exklusionskriterier gällande årtal för när biografin var skriven gjordes inte. I resultatet 
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sågs ingen skillnad mellan erfarenheter, upplevelser och uppfattningar gällande välbefinnande 
trots sjukdomslidande, trots att den äldsta boken var från 1989 och den nyaste från 2015. 
Författaren till föreliggande studie ansåg inte att årtal var relevant att begränsa, detta grundar 
sig på att upplevelser, erfarenheter och uppfattningar är individuella (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 
Författaren tog inte hjälp av någon sökhjälp som kan med sin utbildning inom 
sökningskunskap ses som en tillgång för att komma åt lämpligt material, vilket kan ha 
påverkan på studiens urvalsförfarande (Friberg, 2012). På grund av tidsbegränsning valdes tre 
relevanta biografier ut genom demografisk tillgänglighet, vilket i sin tur kan ha en påverkan 
på resultatet. Det kan finnas biografier som besvarar syftet på ett bättre och tydligare sätt, 
vilket kan utgöra ett annorlunda resultat.  
 
Författaren valde att kort beskriva de tre livshotande blodsjukdomarna som ingick i studien 
för att ge läsaren en snabb övergripande innebörd i begreppet ”livshotande blodsjukdom”. 
Författaren valde aktivt att inte lägga för mycket fokus på den medicinska diagnosen då syftet 
var att belysa hur välbefinnande kunde upplevas. Hade den medicinska betydelsen fått större 
utrymme i litteraturstudien hade syftet behövt ändras, arbetet hade enligt författaren till 
föreliggande studie då övergått till mer medicinskt perspektiv, och därmed blivit distanserat 
från aktuellt ämnesområde. Författaren till föreliggande studie har varit väl medveten om sin 
förförståelse och hade ett öppet sinne under hela analysprocessen, förförståelsen användes 
som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver som ”en inre guide” för att nyfiket ta in ny 
kunskap. Enligt Lundman och Hällgren - Granheim (2012) kan förförståelsen med förmån 
plockas ur parentesen och hjälpa oss att upptäcka ny kunskap och till djupare förståelse. 
Utifrån detta använde sig författaren till föreliggande studie sig av sin tidigare teoretiska 
kunskap kring vad hälsa och ohälsa kunde innebära för en drabbad person med livshotande 
blodsjukdom. Att vara medveten om vad hälsa och ohälsa kunde innebära inom en 
vårdvetenskaplig mening hjälpte författaren att plocka ut meningsbärande enheter, vilket kan 
ses som en styrka för studiens resultat.  
 
Författaren har under hela arbetets gång varit medveten kring sin förförståelse att inte 
presentera förvrängd fakta. Enligt Pilhammar (2012) ligger etiskt bedömning hos forskaren i 
alla led vilket författaren till föreliggande studie har haft i åtanke genom arbetets gång. 
Författaren till föreliggande studie har varit medveten om att endast presentera korrekt fakta 
och försökt förstärka studiens resultat genom att använda citat för att öka trovärdigheten. 
 
Litteraturstudien analyserades och tolkades endast av en författare vilket kan medföra missad 
och förlorad data, vilket kan vara en svaghet. Dock beskriver Lundman och Hällgren- 
Granheim (2012) att all ny forskning syftar till ny kunskap, att vara ensam författare betyder 
inte att den nya kunskapen uteblir trots enmans analys, ”det finns ofta inte en sanning, utan att 
flera alternativa tolkningar” (Lundman & Hällgren- Granheim, 2012 s. 196). Vilket belyser att 
författarens tolkning om upplevt välbefinnande trots sjukdomslidande är endast en tolkning av 
många andra tolkningar. 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att belysa hur en person kan uppleva välbefinnande trots 
sjukdomslidande, med exempel från tre livshotande blodsjukdomar.  
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Familjens optimistiska betydelse 
Familjen var ett viktigt stöd för att lindra det lidande som sjukdomen medförde, samtliga 
drabbade behövde stort stöd från sina familjemedlemmar för att uppleva välbefinnande. Detta 
resultat stärks av Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver att de närstående kan ha en 
avgörande roll under långvarigt sjukdomstillstånd vilket tydliggörs hos samtliga drabbade 
genom att familjen beskrevs som något som skapade gemenskap och spred livsglädje, vilket 
gav hopp om framtiden vilket var positivt för välbefinnandet. Liknande resultat visar 
Gustavsson-Lilius, Julkunen, Keskivaara, Lipsanen, Hietanen (2012) som tydliggör att stöd 
från familjen under sjukdom gynnade välbefinnandet genom ett optimistiskt förhållningssätt 
och ökade känslan av att tillhöra ett sammanhang. Gustavsson-Lilius et al. (2012) beskriver 
att både patienter och närstående med optimistiskt förhållningssätt samt patienter och 
närstående som upplever en känsla av att tillhöra ett sammanhang rapporterar färre symtom 
av depression och ångest än de patienter och närstående som upplevdes mindre optimistiska 
och saknade sammanhang. Likheter med Gustavsson-Lilius (2012) tydliggjordes i 
föreliggande studies resultat då en drabbad beskriver att det var tack vare familjen som han 
inte sjönk ner i depression. 

Familjens närvarande trygghet  
Familjens närvaro via personlig närvaro eller telefonsamtal minskade ensamheten under den 
tid som den drabbade var inlagd på sjukhuset. Resultatet stärks av Elmquist och Frank (2015) 
som beskriver liknande resultat om hur familjemedlemmar kan skapa trygghet för patienten 
genom att vara närvarande på sjukhuset. Elmquist och Frank (2015) beskriver familjen som 
en ”säkerhet” för patienten. En person i föreliggande studie beskriver sin familj på liknande 
sätt, som en ”livförsäkring”. Elmquist och Frank (2015) beskriver hur närvaro av en 
familjemedlem kan hjälpa patienten att ställa svåra frågor, fatta beslut samt fungera som ett 
par extra ”öron”. I föreliggande studie beundrar två av de drabbade sina partners inre styrka 
att kunna ställa svåra frågor som den drabbade ville men aldrig orkade på grund av rädslan för 
ökat sjukdomslidande. Att ha någon närvarande på sjukhuset ökade möjligheten att få 
information kring sjukdomssituationens förutsättningar och prognos vilket i sin tur ledde till 
ökat välbefinnande. 

Familjens delaktighet 
Att utesluta familjen känslor angående aktuell situation och bearbeta sorgen ensam, ökade 
sjukdomslidandet. Först när familjen kunde vara delaktig upplevde samtliga av de drabbade 
välbefinnande. Karlsson et al. (2013) beskriver liknande resultat i sin studie då både patient 
och patienters närstående upplevde att ensamhet kunde uppstå om någon i familjen blev 
utesluten information angående aktuell sjukdomssituation. Karlsson et al. (2013) menar att 
sjukdomssituationen för samtliga i familjen blev enklare att hantera om aktuell information 
delgavs till alla familjemedlemmar. I föreliggande studies resultat var samtal mellan 
familjemedlemmarna mindre ansträngande då alla i familjen var medvetna kring hur 
situationen såg ut vilket gjorde att det ”normala” livet med ”normala” samtal kunde bevaras. 
Att göra familjen delaktig och tillsammans med den drabbade föra kampen mot den 
livshotande blodsjukdomen var positivt för den drabbades upplevelse av välbefinnandet. 
Dock belyser två personer i resultatet att små barn vars förståelse inte är fullt utvecklad gjorde 
situationen svårhanterlig. I dessa svårhanterliga situationer kan gruppdiskussioner vilket 
Lowe et al. (2008) belyser kunna öka välbefinnandet då erfarenheter och stöd kan finnas hos 
familjer som genomgår eller har genomgått liknande situation. Att använda sig av 
gruppdiskussioner kunde varit en intressant intervention för samtliga familjer i föreliggande 
studie för att både öka den drabbade och den drabbade familjens upplevelse av välbefinnande. 
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Att ha en familj som närvarar och skapar trygghet genom delaktighet samt en familj som 
anammar ett optimistiskt förhållningssätt kan kanske öka välbefinnandet hos den drabbade 
personen med livshotande blodsjukdom. Familjen visade sig vara en viktig faktor som bör 
uppmärksamma för att öka chanserna för att den drabbade personen ska ha möjlighet att få 
uppleva välbefinnande. 
 

Betydelsen av att få näring av ett sammanhang 
Att ha ett socialt nätverk utöver familjen beskriver Ellis, Lloyd- Williams, Wagland, Bailey, 
och Molassiotis (2013) ska kunna minska känslan av ensamhet vilket stärks av de drabbade 
vars välbefinnande ökade då de fick chansen att känna tillhörighet. Att få vara tillsammans 
med vänner de kände sig höra samman med var positivt för välbefinnandet. Två av de 
drabbade personerna anammade inte sjukvårdens rekommendationer att möta personer i 
liknande situation på sjukhuset. Rekommendationerna innebar bland annat att dela tankar och 
känslor med medpatienter som genomgår eller har genomgått liknande situationer som den 
drabbade. Søndergård-Andersen, Hedegaard-Larsen, Birkelund (2012) anser att 
erfarenhetsutbyte med personer i liknande situation är en underutnyttjad resurs inom vården. 
Søndergård-Andersen et al. (2012) kom fram till att patienters levda erfarenhet värderas högre 
om det kom från en medpatient än om informationen kom från en vårdgivare eftersom det då 
kom som förstahandsinformation. Att ta del av förstahandsinformation gav patienter i 
Søndergård-Andersen et al. (2012)’s studie en bättre förståelse för sin sjukdom och bättre 
förutsättningar att klara det dagliga livets utmaningar. Som född med livshotande 
blodsjukdom fann en av personerna i föreliggande studies bättre stöd hos vänner som var i 
liknande situation på sjukhuset, ett stöd som vänner utanför sjukhuset inte hade möjlighet att 
ge. Den drabbade upplevde att det var på grund av vänners bristande förståelse för 
sjukdomens innebörd. Att umgås med vänner som förstod innebörden av sjukdomen ökade 
välbefinnandet vilket kan liknas med hur patienterna i Søndergård-Andersen et al. (2012) 
studie upplevde medpatienters stöd att klara det dagliga livets utmaningar. De två personer 
som drabbades senare i livet visade ett motsägande resultat gentemot Søndergård-Andersen et 
al. (2012)’s erfarenhetsutbyte. De beskrev istället ett ökat sjukdomslidande vid möten med 
medpatienter och undvek i största mån att utbyta information med medpatienter. Istället 
anammades en filosofie om att ”känna sig frisk” och umgås med friska personer utanför 
sjukhuset, genom att anamma denna filosofie ökade välbefinnandet för två av de drabbade.  
Beroende på när den livshotande blodsjukdomen drabbade personerna i föreliggande studie 
visat resultatet sig ha stor betydelse på vilka vänner de drabbade valde att vända sig till för 
stöttning i det vardagliga livet. Dahlberg och Segesten (2010) stärker resultatet genom att 
belysa hur viktigt det är att uppmärksamma den unika livsvärlden för att förstå var den unika 
människan finner sitt stöd bäst, det vill säga i vilket sammanhang och i vilken gemenskap den 
unika människan får näring, med hänsyn till självkänsla och identitet. Var den unika 
människan får näring tydliggörs för samtliga personer med livshotande blodsjukdom i 
föreliggande studies genom att författaren till föreliggande studie har uppmärksamma i vilket 
sammanhang de drabbade finner sitt välbefinnande.  

Betydelsen av livsvärlden 
Att föra sorgearbetet genom eget initiativ visade sig för samtliga som positivt för 
välbefinnandet. För en drabbad uppstod onödigt lidande redan som barn, vid forcering av 
sorgearbete. Vårdpersonalen beskrevs sig som att ”veta bäst”, på så sätt tvingade 
vårdpersonalen fram ett sorgearbete som resulterade i ökat sjukdomslidande. Ökat 
sjukdomslidande hade kunnat undvikas om livsvärlden beaktades vilket stärks av Dahlberg 
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och Segesten (2010) som beskriver oavsett ålder måste människans livsvärld beaktas för att 
god vård ska vara möjlig, god vård uppstår när patienter upplever att vården givit något i 
positiv bemärkelse. Fochtman (2008) beskriver hur man måste förstå vad en sjukdom innebär 
för ett barn för att kunna sätta in omvårdnadsåtgärder som kan öka välbefinnandet. För att 
förstå vad sjukdomen innebär för ett barn måste man se sjukdomen ur barnets perspektiv. I 
föreliggande studie var det inte endast barn man var tvungen att förstå för att kunna öka 
välbefinnande, samtliga i föreliggande studie upplevde bättre vård när vårdpersonalen förstod 
hur sjukdomen påverkade livet.  
 
Samtliga önskade en delaktighet i sin vård och behandling för upplevelsen av välbefinnande. 
Samtliga av de drabbade belyser hur delaktighet i sin vård och sin behandling ökade 
välbefinnandet då de drabbade personerna kände sig sedda och lyssnade på. Likheter med 
föreliggande studies resultat visar Kvåle och Bondevik (2008) som beskriver hur delaktighet, 
empowerment, är ett sätt för vårdpersonal att visa respekt för patienten vilket ökade 
välbefinnandet för de drabbade. Som patient upplevdes god vård när samtliga av de drabbade 
blev bemötta av positiva, ärliga och öppna vårdgivare, att få ett sådant bemötande var positivt 
för välbefinnandet. De drabbade lade särskilt stor vikt på ärlighet som en egenskap hos sina 
vårdgivare. Ärlighet beskriver Erichsen, Danielsson och Fredrichsen (2010) som en god 
egenskap hos en vårdgivare men även som en egenskap som kan skapa moraliska konflikter. 
Moraliska konflikter menar Erichsen et al. (2010) kan uppstå då vårdgivaren håller tillbaka på 
negativ information för att inte såra patienten. Att agera på detta sätt som vårdgivare, att 
undanhålla patienten information angående aktuell situation menar Erichsen et al. (2010) kan 
ses som en fin och lindrande gest vilket skulle kunna öka välbefinnandet. I föreliggande 
studie visar samtliga drabbade ett motsägande resultat, en vårdgivares oärlighet anses inte 
som en lindrande gest, samtliga menar att ärlighet är en rättighet som patient för att kunna 
avsluta sitt liv tillsammans med sina nära och kära, ärlighet ökade välbefinnandet.  
 
Genom att vårdgivaren var öppen och ärlig upplevde de drabbade att en ”aktiv dialog” kunde 
föras sinsemellan, föreliggande studie visar likheter med Chang et al. (2004) som belyser hur 
öppenhet hos vårdgivare är nyckeln till patientens värld vilket behövs för att kunna ge god 
vård. Genom öppenhet skapas bättre förutsättningar för att främja hälsoprocessen och därmed 
välbefinnandet. Genom den ”aktiva dialogen” mellan vårdgivare och den drabbade personen 
skapades en förståelse vilket ledde till att bättre vård kunde ges. Cameron och Waterworth 
(2014) delar denna åsikt genom att beskriva hur förbättrad vård uppstår genom en förståelse 
för hur den drabbade upplever vården, när man som vårdgivare förstår hur den drabbade 
upplever vården kan förståelsen användas som ett verktyg till att förbättra vården. Utifrån 
likheter med föreliggande resultat vilket Cameron och Waterworth (2014); Chang et al. 
(2004) och Erichsen et al. (2010) beskriver ovan, tydliggörs vikten av att bemöta den 
drabbade personen med utgångspunkt i livsvärlden. Vikten av att ta hänsyn till patientens 
livsvärld oavsett barn eller vuxen förtydligar sin grundläggande funktion i sjuksköterskans 
yrkesutövande för att ha möjlighet att den drabbade ska kunna uppleva välbefinnande 
(Cameron & Waterworth, 2014; Dahlberg & Segesten, 2010; Fochtman, 2008, 
Socialstyrelsen, 2005). 
 

Betydelsen av att värdesätta existentiella tankar 
När självkänslan och identiteten förändrades började samtliga drabbade ifrågasätta sin 
existens. Gustavsson (2012) menar att ifrågasättande av existensen kan uppstå vid sjukdom då 
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en diagnos kan försätta en person i ”dimma”. Ifrågasättandet av existensen tydliggjordes 
genom att två av de personer som drabbades senare i livet inte uppfattade samtal om 
diagnosen som ”sin” utan upplevde att samtalen handlade om någon annan. För den person 
som föddes med sjukdom tydliggjordes inte den förändrade relationen till sig själv och 
omvärlden på samma sätt, utan han tillsammans med sin sjukdom utgjorde en helhet. 
Nixon och Narayanasamy (2010) beskriver att patienter behöver ökat känslomässigt stöd vid 
sjukdom, att patienter behöver ökat stöd tydliggörs hos de drabbade under sämre 
sjukdomsperioder och är oberoende ålder, sjukdom och förutsättningar. Samtliga belyser då 
att det var positivt att dela rädslor och värdesätta existentiella tankar med hjälp av de 
utomstående utanför sjukvården. Browall, Henock, Melin-Johansson, Strang och Danielsson 
(2014) beskriver hur sjuksköterskor kan uppleva existentiella frågor som obekväma att 
bemöta. Browall et al. (2014) och Leung et al. (2012) beskriver att det kan bero på bristande 
kunskap hos sjuksköterskor i mötet med den sårbara patienten. Leung et al. (2012) beskriver 
att sjuksköterskor som förbättrar sin förmåga att bemöta existentiella behov hos patienten kan 
ökat välbefinnandet. I föreliggande studie tydliggörs inte sjuksköterskan som den 
yrkeskategori de drabbade vände sig till för att samtala om existensen. Det kan bero på att 
sjuksköterskan beskrevs som en ständigt stressad av samtliga, desto längre tiden gick desto 
mindre tid beskriver en av de drabbade att sjuksköterskan hade med sina patienter. Enligt 
författaren till föreliggande studie är sjuksköterskan på grund av det inte den yrkeskategori 
som är bäst lämpad för att samtala om något som kräver ordentligt lyssnande, men kan ses 
som en möjlig resurs. Föreliggande studie belyser att samtal kring existensen är något som 
påverkar välbefinnandet positivt. För att underlätta för blivande sjuksköterskor i framtiden, 
hade utökad utbildning i bemötandet av existentiella frågor varit en god intervention, bland 
annat för att öka chanserna till ökat välbefinnande för patienten samt för att sjuksköterskans 
vårdande ska ske utifrån en helhet (Socialstyrelsen, 2005).  
 

Betydelsen av att försonas med lidandet  
Ellis et al. (2013) beskriver att acceptans och försoning med lidandet sällan upplevs direkt vid 
diagnos utan är något som växer fram genom den drabbades erfarenheter. Utifrån Ellis et al. 
(2013)’s skrivning av acceptans och försoning förekommer likheter med föreliggande studie. 
De två personer som drabbades mitt i livet upplevde från början känslor som maktlös, 
värdelös och ensamhet vilket Strandberg (2002) beskriver som vanligt hos personer som 
drabbas av sjukdom. Liknande känslor uppstod även hos den person som var född med 
livshotande blodsjukdom men i mindre utsträckning. Strandberg (2002) beskriver att genom 
acceptans och försoning kan dessa känslor omvandlas till att ha makt, vara värdefull och 
gemenskap upplevas, då vårdgivare och vårdtagare accepterar varandras förmågor och 
oförmågor. När de två personer som drabbats mitt i livet började acceptera stödet från 
omgivningen kunde deras känslor av maktlös, värdelös och ensamhet omvandlas till makt, 
värdefullhet och gemenskap, vilket ledde till ökat välbefinnande. Den person som föddes med 
livshotande blodsjukdom hade genom hela livet upplevt ett stöd från sin omgivning vilket fick 
honom att ständigt omvärdera besvärliga situationer och på så sätt fick besvärliga känslor 
mindre utrymme i vardagen vilket möjligtvis är bidragande till upplevt välbefinnande. När 
samtliga väl började omvärdera sin situation skapades ett nytt perspektiv på livet och vad som 
gav livet mening. Att acceptera situationen då kampen mot sjukdomen började gå förlorad 
visade två av de drabbade likheter med Ellis et al. (2013) som menade att försoning med 
sjukdomen ofta sker när situationen är opåverkbar och utom kontroll för den drabbade, 
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Genom acceptans kunde försoning ske vilket ökade välbefinnandet och samtliga i 
föreliggande studie började njuta dag för dag.  
 

Fortsatt forskning 
Forskning som belyser skillnader mellan män och kvinnors upplevelser kan vara av stort 
värde för att öka kunskapen hos båda kön, samt forskning som inriktar sig till individer av 
utländskt ursprung, med tanke på den demografiska förändringen som sker i världen. 

Slutsatser 
För att den drabbade personen med livshotande blodsjukdom ska kunna uppleva 
välbefinnande behöver den unika livsvärlden beaktas utifrån en helhet för att se det 
sjukdomslidande den livshotande blodsjukdomen medför, att utgå från den drabbade 
patientens i sitt sammanhang med unika upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. 
Föreliggande studie bidrar till ökad kunskap kring hur de närståendes närvaro, delaktighet och 
optimism har positiv effekt på den drabbades upplevelse av välbefinnande. Föreliggande 
studie har även ökat kunskapen kring den drabbades önskningar kring bemötande från de 
utomstående där bland annat sjuksköterskan ingår. De utomstående bör anamma ett 
livsvärldsperspektiv, öka delaktighet och ständig ärlighet för att öka den drabbades möjlighet 
till att försonas med sitt sjukdomslidande för att uppleva välbefinnande.  
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Källkritisk granskning av självbiografierna enligt Segesten (2012)  Bilaga 1 
 
Följande frågor ställdes för att kritiskt bedöma självbiografierna i urvalsprocessen. 
 

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

 
− Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i 

fråga? 
 

− Vem/Vilka är författaren/författarna? Vilken kompetens har de, vilka värderingar har 
de, vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft?  

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

förstå innehållet, av annan orsak? 
 

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

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

 
Friberg (2012, s. 54)  
  



 

 

Underlag till studiens resultat    Bilaga 2  
 
Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda böcker 

Libris* 2015-03-28 + leukemi 
+ bok 
+ Biografi med 
genealogi  
+ Blekinge Tekniska 
Högskola 

58 
55 
47 
 
14 
 
 

 
 
 
 
 
1 

Libris* 2015-04-02 + benmärgscancer 
+ Blekinge Tekniska 
Högskola 

2 
1 
1 

 
 
1 

Libris* 2015-03-30 +immunbristsjukdomar 
+ bok 
+ Linneuniversitetet 

10 
7 
2 

 
 
1 

 
* - Avgränsat till ”Lz” som innebär självbiografier. 
  



 

 

Presentation av självbiografiska böcker    Bilaga 3 
 
Författare:  
 
Titel:  
 
Årtal:  

Beskrivning 

Erik Ståhl 
 
Jag njuter så länge jag varar 
 
2013 

Erik är en ung man som är född med en ovanlig blodsjukdom vid 
namn Wiskott-Aldrichs Syndrome. Erik låter läsaren följa med 
under livets alla skeden, genom glädje och sorg. Han belyser 
minnen och upplevelser från barndomen, hyllar sina bortgångna 
vänner och beskriver de erfarenheter som gjort honom till den han 
är idag. Eriks lever tack vare 6000 stycken blodgivare i månaden. 
Erik är en unik person med ett unikt sätt att se livet på. Han låter 
inte sjukdomen hindra honom från att leva ett liv där han kan njuta 
så länge han varar. 

Anders Veborg  
 
Jag älskar livet 
 
1989 

Anders är en man som drabbas av akut leukemi mitt i livet. Anders 
är aktiv i kårarbete och utbildad civilekonom och förskollärare. 
Anders är en aktiv, social och optimistisk person som älskar att 
överdramatisera sin existens. Anders beskriver pendlingen mellan 
sjukdomens hopp och förtvivlan, vårdarbetarnas betydelse och 
kärleken till familj och vänner. Trots sjukdomen fick en mörkt 
slut, lyfte Anders fram fina ljusglimtar i vardagen. 

Klas Ingesson 
 
Det är bara lite cancer: om 
livet, döden och myten om 
mig själv 
 
2015 

Klas Ingesson är en man som drabbas av myelom mitt i livet. Klas 
är en före detta landslagsspelare som rände runt på vänsterkanten i 
VM 1994. Klas berättar om sin karriär och hur hans syn på livet 
vändes upp och ner, när hans liv för första gången styrdes av en 
motståndare han inte kunde kämpa emot. Klas beskriver tydligt 
hur en person med kändisskap upplever press att klara sjukdomen 
för omgivningens skull. Han beskriver kärleken till fotbollen, och 
vännerna och beundrar den inre styrkan hos sin familj.  

 
 


