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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar fler och fler människor varje år (Talbäck, 
Hakulinen & Stenbeck, 2008). I samband med ett cancerbesked förändras livsvärlden och 
patienter behöver allt stöd de kan få både från närstående och från vården. Hälsa och 
välbefinnande kan upplevas olika beroende på individ trots sjukdom. 
Syfte: Syftet var att undersöka hur cancerpatienter upplever hälsa och välbefinnande under 
sjukdom. 
Metod: Uppsatsen baserades på en litteraturstudie med fem självbiografier. Detta genom en 
kvalitativ metod och ett induktivt tillvägagångssätt. Självbiografierna analyserades genom en 
innehållsanalys och meningsbärande enheter valdes ut till resultatet (Forsberg & Wengström, 
2013; Graneheim & Lundman, 2004). 
Resultat: Resultatet bestod av fyra huvudkategorier och sex underkategorier. Dessa beskrev 
hur patienter upplevde hälsa och välbefinnande trots sjukdom. De presenterades i denna 
ordning; Välbefinnande: Finna glädje under sjukdom och Att njuta av livet. Livskraft: Att ha 
en målsättning och Lyckliga minnen. Stödjande omgivning; Stöd från närstående och Stöd 
från vården. Insikt.  
Slutsats: De personer som får en cancerdiagnos tror livet slutar där och då. Men 
cancerpatienter kan uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Detta upplevs på många 
olika sätt och är individuellt för varje patient. 
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INLEDNING 
	  

Intresset för cancerpatienters upplevelse av hälsa och välbefinnande väcktes då cancer är 
stämplat som en dödsdom. De personer som fått diagnosen tror att livet slutar vid ett besked 
vilket inte alltid stämmer. Det finns de som tyvärr avlider, det finns de som levt längre än vad 
läkarna trott och det finns de som besegrar cancer. För att främja patienternas hälsa och 
välbefinnande under sjukdom är det centralt för den blivande allmänsjuksköterska att inte ha 
en förutfattad mening om deras hälsotillstånd, det vill säga att ha en inställning om att 
patienterna hela tiden mår dåligt. Det är viktigt att poängtera att cancerpatienter kan uppleva 
hälsa trots sjukdom. Många i samhället har förutfattade meningar, nämligen att cancer enbart 
är en sjukdom med lidande, kamp och maktlöshet. 
 

BAKGRUND 

Ordet cancer är ett namn för många olika sjukdomar som i sin tur delas in i olika 
undergrupper. Dessa sjukdomar kan uppstå på olika ställen i kroppen och trots att alla 
cancerformer är olika så har de en sak gemensamt, nämligen att celler i kroppen utvecklas till 
cancerceller (Sand, 2007). I Sverige ökar cancerfallen varje år på grund av att medelåldern 
ökar (Talbäck, Hakulinen & Stenbeck, 2008). Statistik visar i dagsläget att cancer är en 
sjukdom som ökar varje år och kan uppstå på många ställen i kroppen (Socialstyrelsen, 2014). 
Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer och hos män prostatacancer (Talbäck 
et al., 2008). 
 

Cancerns uppkomst 
Cancer orsakas främst av rökning, alkohol, ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, infektioner, 
strålning samt miljöföroreningar. Trots ett sunt liv och en hälsosam livsstil går det ändå att 
drabbas av cancer (Trolle-Lagerros, 2008). Enligt Sand (2007) är människor uppbyggda av 
miljontals celler som har olika sorts uppgifter. För att människor ska kunna växa och leva 
förökar sig cellerna genom delning i bland annat benmärgen. Ibland uppstår det fel när 
cellerna delar sig och det kan bero på att celler delar sig för snabbt. När dessa celler samlas på 
ett och samma ställe visar det att de inte fungerar som de ska och när celldelningar fortsätter 
okontrollerat bildas tumörceller. Till sist bildar dessa celler tillsammans en knöl och kan 
antingen vara godartad (benign) eller elakartad (malign). Godartad cancer stannar kvar och 
sprider sig inte till omgivande vävnader medan elakartad sprider sig till andra delar av 
kroppen (Sand, 2007). Trots att cancer är en livshotande sjukdom har överlevnaden ökat tack 
vare god behandling och forskning (van Lent, Goedbloed & Van Harten, 2009). 
 

Anpassning till cancer 
Cancer har en negativ laddning i ordet då den förknippas med en livshotade sjukdom (Bolund 
& Brandberg, 2008). I samband med cancerbesked uppstår en rad känslor hos patienter som 
innebär att deras livsvärld förändras på grund av en drastisk vändning i livet. I och med att 
patienters livsvärld förändras tar patienterna inte längre livet för givet, patienter tar i vissa fall 
vara på livet bättre än vad de gjort tidigare (Dahlberg & Segesten, 2010).  Efter ett besked 
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hamnar de flesta patienter i akut chock. En tid efter cancerbeskedet kommer andra känslor att 
uppstå och de kan känna rädsla, ilska och ångest (Bolund & Brandberg, 2008). Vid en sådan 
förändring är det bra att träffa andra personer som är eller har varit i samma situation. På så 
sätt kan den drabbade få hjälp att bearbeta sina känslor och tankar under sjukdomen 
(Andersen, Larsen & Birkelund, 2015).  
 
Andersen et al. (2015) skriver att patienter lär sig av varandra när de samtalar och det behöver 
inte enbart handla om sjukdom då det samtalas tillräckligt om det på sjukhuset. Patienter 
gärna dela med sig av erfarenheter för att hjälpa andra patienter då de lär vad som väntas av 
deras sjukdom.  
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livskraft bland de mest centrala delarna av 
upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Det kan innebära att se tillbaka på lyckliga minnen 
eller göra sådant som får en att må bra. Livskraften stärks när fokus ligger på sådant som får 
en att känna sig levande. Genom att känna sig levande kan patienter sätta upp både långsiktiga 
och kortsiktiga mål för att genomföra små och stora livsprojekt (Levy & Cartwright, 2015). 
Det är viktigt att sträva framåt och vara målmedveten. Målmedvetenhet ger hopp om 
patienters överlevnad vilket gör att tankarna om framtiden kan kontrolleras och på så sätt 
bekämpa sjukdomen.  
 
Välbefinnande upplevs olika hos varje individ. Det kan innebära allt i från att ta del av 
naturen och promenera till känslan av att klara av vardagen. Fysisk aktivitet medför 
välmående som främjar patienternas livskvalitet. Befinner sig patienterna i en annan miljö än 
på sjukhuset gör det att de upplever mer hälsa och de känner sig piggare. Byter de miljö gör 
det en stor skillnad då förmågan att ha sitt inte är densamma på en avdelning som det kan vara 
hemma (Jakobsson & Lützén, 2010). I längden gör detta att patienter njuter mer av livet och 
kan genomföra sina livsprojekt trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Religion är också en av de centrala delarna för att uppnå hälsa och välbefinnande. Den 
drabbade kan vara utan en enda person i närheten och trots det inte känna sig ensam eftersom 
tron alltid finns vid dennes sida (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett liv utan religionen är 
otänkbart då den betyder allt för de cancerdrabbade som är troende. Religionen finns alltid 
tillgänglig och fyller patienterna med glädje under både svåra och lyckliga stunder (Prince-
Paul, 2008). 
 

Stöd från närstående 
Patientfokuserad vård är utgångspunkt i vårdvetenskap och med detta menas inte att 
närstående, det vill säga anhöriga, familj, släkt och vänner som står patienterna nära utesluts i 
vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Det har en stor betydelse att inkludera de närstående 
särskilt vid långvariga sjukdomstillstånd som cancer. Patienter är beroende av interaktion med 
närstående och den relationen är den viktigaste när de bearbetar sjukdomen (Dahlberg & 
Segesten, 2010; Berterö, Vanhanen, & Appelin, 2008). De har en stödjande roll och behöver 
vara tillgängliga under patienternas sjukdom för att den sjuke ska återfå hälsa och 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010; Edberg, 2010; Zeng, Li & Loke, 2011). Stöd och 
tillgänglighet kan innebära att finnas till och få den cancerdrabbade på andra tankar genom att 
göra sådant denne tycker om. Det innebär även att närstående bör se patienten bakom 
sjukdomen och genom stöd från närstående bidrar till att det blir ett starkare band mellan den 
drabbade och närstående (Coyne, Wollin & Creedy, 2012). Närstående är också ett viktigt 
sällskap för de cancerdrabbade och genom att göra närstående mer delaktig i vården bidrar det 
till att patienter återfår hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Den relation 
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som patienterna har med närstående är en kärleksfull relation som medför behov av tröst och 
förtroende för varandra (Prince-Paul, 2008). Patienter anser att det är viktigt att vårdpersonal 
även informerar deras närstående hur jobbigt det än är att få höra om sjukdomen. Ibland 
behöver närstående bekräftelse att de finns där för de drabbade så patienter inte känner sig 
övergivna under sjukdomens gång (Dahlberg & Segesten, 2010). Ibland räcker det med ordlös 
kommunikation i form av att krama eller hålla hand. De närstående har en stor roll för de 
cancersjuka personerna då de bland annat bidrar till trygghet, mening och sammanhang då de 
är som mest viktiga för den sjuke (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 

Stöd från vårdpersonal 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan vårdpersonal med god hjälp främja patienters hälsa. 
Vårdare bör skapa balans mellan medicinsk behandling och omvårdnad (Wiklund Gustin & 
Bergbom, 2012). Patienter bör tas hand om som den unika individ den är och inte som ett 
vårdobjekt (Rchaidia, Dierckx de Casterlé, De Blaeser & Gastmans, 2009). Mattioli, Repinski 
och Chappy (2008) skriver att patienter bör uppmuntras till att vara fulla av hopp under 
sjukdoms gång. Sjukvårdspersonal bör ta sig tid och lyssna på patienter när de vill samtala. 
Detta får patienter att känna sig trygga. Det är även viktigt att ha humor på den nivå som 
patienter tillåter (Rchaidia et al., 2009). Stöd från vårdpersonal leder till bättre vård och på så 
sätt ökar välbefinnandet. Vårdpersonal ger patienter styrka genom att fokusera på patienterna, 
på så sätt skapas en stödjande vårdande relation mellan vårdpersonal och de cancerdrabbade. 
Med god hjälp och stöd från vårdpersonal kan välbefinnande uppnås (Dahlberg & Segesten, 
2010). 

TEORETISK REFERENSRAM 

Denna studie utgår från vårdvetenskapliga begrepp med syfte att granska hur cancerpatienter 
upplever hälsa och välbefinnande under sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Kunskap 
kring vårdvetenskapliga begrepp uppkommer från patienters livsvärld, denna kunskap kan på 
sikt förändra patienternas vård. Fokus ligger på begreppen hälsa och välbefinnande för att 
stärka och förstå patienters hälsoprocess. 
 

Hälsa 
Begreppet hälsa innebär att uppleva välbefinnande, att känna sig hel eller vara i stånd till 
något (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Wiklund Gustin och 
Bergbom (2012) skriver att det är människan själv som aktivt kan påverka sin egen hälsa 
genom hälsoval i livet. Begreppet hälsa är ett uttryck som betyder olika för varje individ, det 
vill säga det som är mest betydelsefullt (Dahlberg & Segesten, 2010). Då hälsa inte enbart 
betecknas som frånvaro av sjukdom kan cancerpatienter uppleva hälsa trots sjukdom. Det 
gäller att finna det som menas med välbefinnande för just en själv och det som är meningen 
med livet (Dahlberg & Segesten, 2010; Willman, 2014). Wiklund Gustin och Bergbom (2012) 
skriver vidare att upplevelsen av hälsa blir mer meningsfullt vid sjukdom än vad den är hos en 
frisk människa. 
 

Välbefinnande 
Välbefinnande sägs upplevas mest när den sjuke är tillsammans med sina nära och kära men 
även när patienter får god hjälp från professionell vårdare (Dahlberg & Segesten, 2010). När 
människor drabbas av en allvarlig sjukdom som cancer tolkas oftast välbefinnande som att 
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vara kapabel till att klara av vardagen då deras sjukdom kan begränsa patienternas dagliga liv. 
Genom att patienter får uppleva välbefinnande trots cancersjukdom är ett framsteg av kunskap 
inom vårdvetenskapen (Wiklund Gustin och Bergbom, 2012). Även patienternas närstående 
är en grundläggande del som gör att välbefinnande upplevs (Wiklund Gustin & Bergbom, 
2012). Närstående har en avgörande roll för patienternas hälsa då de själva kan påverka om de 
väljer att bevara sin hälsa och uppleva välbefinnande under sjukdom (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 

PROBLEMFORMULERING 

Statistik visar i dagsläget att cancer är en sjukdom som ökar varje år och kan uppstå på många 
ställen i kroppen. I och med att det är en långvarig sjukdom gäller det att hitta det 
betydelsefulla i vardagen som bidrar till att patienter upplever hälsa. Vid ett cancerbesked 
uppstår en stor förändring i livet som både drabbar patienter och deras närstående. Vanlig 
reaktion efter beskedet är rädsla. Beskedet påverkar varje individ på olika sätt då alla 
människor är olika och inte reagerar likadant. Det kan för vissa patienter upplevas som en 
dödsdom men genom att lära sig mer om vårdtagarens behov går det att främja hälsa. 
Forskning visar att patienter få mer livsgnista när behandlingen påbörjas vilket är ett steg mot 
att finna hälsa och välbefinnande. 
 
Forskningsfrågorna inför studien var; Vad innebär hälsa och välbefinnande för den 
cancersjuka människan? På vilka sätt kan närstående främja den cancersjukas hälsotillstånd? 
Hur kan vården främja patienternas hälsotillstånd? 
 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur cancerpatienter upplever hälsa och välbefinnande under sjukdom. 
 

METOD 

Uppsatsen gjordes som en litteraturstudie som baserades på självbiografier med kvalitativ 
metod. Ett induktivt tillvägagångssätt gjordes vilket innebar att inte utgå ifrån någon teori 
utan istället utgå ifrån människors upplevelser, då syftet var att undersöka hur cancerpatienter 
upplever hälsa och välbefinnande under sjukdom (Backman, 2008; Forsberg & Wengström, 
2013). Detta metodval anses vara lämpligast då fokus var att tolka människans upplevelser av 
hälsa och välbefinnande (Friberg, 2006). 
 

Datainsamling 
Studiens resultat baserades på fem självbiografier skrivna av både män och kvinnor som 
drabbats av cancer. I självbiografierna berättade författarna om upplevelser kring sin sjukdom. 
(Bilaga 1). 
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För att söka efter självbiografier användes databasen LIBRIS där utbudet av vårdvetenskaplig 
litteratur var stort. Först gjordes en utökad sökning där Linnéuniversitetets bibliotek valdes, 
för att lättare få tillgång till materialet. Därefter skrevs sökordet “cancer” i sökfältet och då 
fanns det 18 343 träffar. Sedan lades ordet “självbiografi” till och antalet träffar blev då 39. 
Rapportförfattarna läste tillsammans igenom samtliga titlar samt recensioner och valde ut fem 
självbiografier som passade in på studiens syfte. En av böckerna fanns inte tillgänglig på 
Linnéuniversitetets bibliotek. Istället fanns boken tillgänglig på biblioteket på Central 
Lasarettet i Växjö (Bilaga 2). 
 

Urvalsförfarande 
Fem självbiografier valdes ut till studien som skulle belysa begreppen hälsa och 
välbefinnande hos dem som drabbats av sjukdomen cancer. Urvalet av litteratur gjordes efter 
studiens syfte genom att läsa och granska böckernas titlar samt recensioner. 
Inklusionskriterier var både vuxna män och kvinnor	  som beskrev sin hälsa under 
cancersjukdomen för att få uppfattning från båda könens synvinklar. Böckernas årgång 
spelade inte någon större roll då människornas upplevelser av cancer var det viktiga. De 
skulle vara skrivna på svenska för att inte risken att förvränga författarens ord vid 
översättning skulle kunna inträffa. Exklusionskriterier var författare under arton år. 
Kvalitetsgranskning av självbiografierna gjordes enligt Fribergs (2012) 
kvalitetsgranskningsmall som innehöll titel, form av litteratur, ansvarig utgivare, författare, 
utgivningsår samt om texten blivit kvalitetsgranskad (Bilaga 3). 
 

Dataanalys 
Data analyserades utifrån en innehållsanalys och genom denna metod analyserades 
självbiografiernas texter i olika steg (Forsberg & Wengström, 2013). Detta gjordes genom att 
självständigt sätta sig in i självbiografiernas helhet på ett objektivt sätt där sammanhanget 
kunde användas till vårt syfte med studien. Genom att först läsa och analysera texterna var för 
sig gjorde att rapportförfattarna blev bekant med den (Friberg, 2012; Graneheim & Lundman, 
2004). Det gällde att inte skynda sig igenom analysen utan läsa noggrant och finna de centrala 
delarna (Friberg, 2012). Citat från självbiografier valdes sedan utifrån studiens syfte som blev 
till meningsbärande enheter. Tillsammans kortade rapportförfattarna ner de meningsbärande 
enheterna till kondenserade meningsenheter utan att ändra innehållet. De kodenserade 
meningsenheterna märktes ut med varsin kod och dessa koder skrevs ut på papper och 
klipptes enskilt ut av rapportförfattarna. Koderna lades på ett bord och jämfördes med 
varandra. Efter jämförelsen kunde koderna med liknande innehåll placeras i olika 
underkategorier. De meningsbärande enheterna som inte motsvarade syftet ströks. Liknande 
koder diskuterades mellan rapportförfattarna och därefter sorterades koderna in i 
underkategorier där det behövdes. Sedan bildades huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 
2004). (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys.              

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

“//....fyllde psalmen 
mig, jag kände 
vartenda ord i min 
kropp....// ett namn 
som skyddar dig nu när 
du går. Din ensamhet 
har stränder in mot 
ljuset….//” 

Psalmen ord 
genomsyrade 
mig. 

Tro Finna glädje 
under sjukdom 

Välbefinnan
de 

“Jag uppmanar alla 
som har en svårt sjuk 
människa i sin närhet 
att höra av sig så ofta 
de bara kan. Inte för att 
tala om sjukdom, det 
har den sjuke mer än 
nog av ändå, utan om 
vardagliga ting.” 

Höra av sig till 
den sjuke så ofta 
man kan. 

Omtanke Stöd från 
närstående 

Stödjande 
omgivning 

 

Etiska överväganden 
Då studien baserades på självbiografier har författarna till böckerna själva valt att dela med 
sig av sina liv och upplevelser kring deras sjukdom. Därmed har de gett sitt samtycke då 
självbiografierna fanns tillgängliga att låna för alla på bibliotek. Trots detta är det viktigt att se 
till att författarnas integritet och värdighet inte kränks. Detta genom att inte förvränga 
författarnas ord och berättelser. Rapportförfattarna hade ingen skyldighet att skydda 
patienternas identitet mer än att respektera informationen som framkom 
(Helsingforsdeklarationen, 2013).   

RESULTAT 

Studiens resultat innehöll fyra huvudkategorier och sex underkategorier som beskrev hur 
informanter upplevde hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Den första huvudkategorin var 
välbefinnande med finna glädje under sjukdom och att njuta av livet som underkategorier. 
Nästa huvudkategori var livskraft med att ha en målsättning och lyckliga minnen som 
underkategorier. Stödjande omgivning var en tredje huvudkategori med stöd från närstående 
och stöd från vården som underkategorier. Insikt bildar en huvudkategori utan någon 
underkategori. 
 

Välbefinnande 
Informanter upplevde välbefinnande genom att finna glädje under sjukdom. Glädje kunde 
innebära att vistas utanför sjukhuset på en omtyckt plats, med nära och kära eller genom deras 
tro. Informanter upplevde även välbefinnande genom att njuta av livet. På så sätt tog 
informanter tillvara på livet mer än vad friska människor gjorde. 



	  
	  

7	  

 

Finna glädje under sjukdom 
Livet som cancersjuk medförde ovisshet, smärta och sorg. Trots kampen mot cancer fanns det 
tillfällen då informanter upplevde glädje under sjukdom vilket kunde upplevas på olika sätt. 
Genom att fortsätta göra sådant som ansågs vara roligt för den enskilde kunde det tillfälligt 
kännas bättre under sjukdomens gång. Hade informanterna kraft att ta del av natur eller en 
aktivitet glömdes sjukdomen bort för stunden och de njöt av livet. Glädje kunde även 
upplevas vid miljöombyte vilket var när informanter lämnade sjukhuset. Andra upplevde 
glädje och trygghet genom sin tro där bearbetning av sjukdom gjorde det lättare att förstå 
sjukdomen. 
 

“Där jag låg fyllde psalmen mig, jag kände vartenda ord i min kropp: Var inte rädd, 
det finns ett hemligt tecken, ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet 
har stränder in mot ljuset. Var inte rädd. I sanden finns de spår.” (Essén, 2002, s.19). 
 

Tron kunde fylla informanterna med glädje och hjälpa till under svåra perioder. Tron fick 
informanter att inte känna sig ensamma då det alltid fanns någon att vända sig till. Med Gud 
vid sin sida gjorde det lättare för informanter att bearbeta deras sjukdom och ta sig igenom 
behandlingar. 
 
För att finna glädje under sjukdom innefattade inte bara intresse och religion utan glädje 
kunde också uppkomma när närstående kom på besök. Besökarna behövde inte bara hälsa på 
de sjuka för att samtala om sjukdom utan den drabbade behövde komma på andra tankar eller 
bara ha sällskap för att inte känna sig ensamma. Under informanternas sjukdom var 
närstående en viktig del för den sjuke och behövdes vid informanternas sida när beskedet om 
sjukdomstillståndet gavs. Positiva besked som innefattade bra provsvar kunde göra att 
informanter kom på andra tankar och kunde glädjas tillsammans med de närstående. 
 

Att njuta av livet 
Cancersjuka människor njöt av livet och tog vara på dagen mer än vad friska gjorde. De levde 
som om varje dag vore deras sista i livet, något de var tacksamma för. 
 

“Det är så många människor som rusar fram i samhällets stora mittfåra med blicken i 
framtiden där lyckan ska finnas. Själv har jag sprungit mig ur den fåran och lunkar 
lite avslaget vid sidan om. Jag längtar inte in i fåran, hellre stannar jag upp och ser 
mig omkring.” (Grahn, 2003, s. 74). 
 

Grahn (2003) menade att hon inte ville låta livet rusa iväg för att finna lycka utan det viktiga 
var att stanna upp och finna lycka samt njuta i nuet. Njuta av livet innebar för de flesta att ta 
vara på tiden med närstående samt tillbringa mer tid på ställen de tyckte om. Det kunde vara 
allt från att stanna till och se sig omkring, njuta av naturens vackra färger eller tillbringa tid 
med husdjur. 
 

Livskraft 
Genom att ha en målsättning och kampvilja upplevde informanter livskraft. Kände 
informanterna sig nere uppstod livskraft genom att tänka tillbaka på fina minnen. 
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Att ha en målsättning 
För att ta sig vidare i kampen mot cancer var det viktigt för alla informanter att utmana sig 
själva för att hitta kampvilja och efterhand sätta upp mål. Målen kunde vara både långsiktiga, 
kortsiktiga och anpassades från dag till dag. Det behövde inte innebära att fullfölja ett mål 
utan enbart ha något att sträva efter. Målen kunde innebära att med små steg klara av 
vardagen. 
 

“Första morgonen hemma i Ödeshög gav jag mig själv en utmaning: Hämta posten i 
brevlådan. Det var ett helvete. När jag hasat mig fram till brevlådan var jag tröttare 
än efter ett av de där mardrömspassen jag genomlidit under italienska 
försäsonger…//... Nästa dag utmanade jag mig själv igen: Bara fem minuters vila där 
ute den här gången. Jag lyckades. Dag tre bestämde jag mig för att inte vila alls. 
Ännu en succé.” (Ingesson & Ekblom Ystén, 2015, s.170). 
 

Genom energi och kampvilja kunde informanter uppleva hälsa, känna sig starkare och nå sina 
mål. Dagarna kändes lättare när informanter upplevde att de klarade av små steg i vardagen. 
Detta ledde till att energin återvände. 
 

Lyckliga minnen 
När smärtan var som mest påtaglig och själen kändes orolig kunde det vara skönt att tänka 
tillbaka på fina stunder som uppstått i livet. Minnena kunde bestå av tillbakablickar till platser 
som besökts, tidigare karriärer eller stunder med närstående. På så sätt kunde smärta samt oro 
avta och informanterna kunde känna lycka och frid. “Jag bär på så många berikade möten 
och placerar dem gärna i min skattkammare. När de gör sig påminda fylls jag med 
tacksamhet.” (Essén, 2002, s.52). Under sjukdomens gång upplevdes tillfredsställande 
känslor och en del negativa tankar som kunde handla om att tappa hoppet om livet. För att 
inte fastna i onda tankar fanns flera fina minnen de kunde ta del av. Minnena uppstod i olika 
sammanhang som de kopplade till lyckliga minnen. Minnena gjorde sig påminda när de 
behövde det som mest.  
 

Stödjande omgivning 
Under cancersjukdomen var det viktigt att informanten fick stöd. Stödet kunde komma både 
från närstående och vårdpersonal. Hälsa och välbefinnande upplevdes med hjälp av 
informanternas stödjande omgivning. 
 

Stöd från närstående 
I samband med cancersjukdom var det centralt för informanterna att ha sina närstående vid sin 
sida. De flesta uttryckte att det var skönt att ha någon vid sin sida trots att orken inte fanns just 
då. Det behövde inte alltid vara en verbal kommunikation utan det räckte bara att någon satt 
bredvid vilket gav stöd tillinformanterna. Stödet från närstående behövde inte alltid betyda att 
de skulle vara närvarade. Ett meddelande eller telefonsamtal var lika betydelsefullt som ett 
besök. 
 

“Jag uppmanar alla som har en svårt sjuk människa i sin närhet att höra av sig så 
ofta de bara kan. Inte för att tala om sjukdom, det har den sjuke mer än nog av ändå, 
utan om vardagliga ting.” (Thuvesson, 2006, s.286). 
 

Thuvesson (2006) menade att hans sjukdom tog över en stor del av hans liv. När närstående 
hörde av sig ville informanten bli sedd som personen den var och inte sjukdomen den hade. 
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Det uppskattades om konversationerna inte enbart innefattade samtal om sjukdomen. Samtal 
om vardagliga ting eller minnen var den sorts dialog som var stöttande. Alla cancerdrabbade 
personer fick medicinsk behandling under kampen mot cancer, men för att uppnå hälsa och 
välbefinnande krävdes också kärlek, omtanke och medmänsklighet från omgivningen. 
Omgivningen bestod av medpatienter, bekanta, husdjur eller närstående. Den kärlek som gavs 
upplevdes som stödjande och var allt från att uppmuntra varandra, ett stort leende eller visad 
uppskattning. 
 

Stöd från vården 
Vårdpersonalen hade en viktig roll under sjukdomens gång där deras främsta uppgift var att 
främja informanternas hälsa. Eftersom de spenderade mycket tid på sjukhuset uppskattades 
det när läkare tog sig tid att svara på frågor. Det uppskattades när sjuksköterskor satt med 
informanterna under vakna operationer då de upplevde trygghet. “Förstående 
sjukvårdspersonal som för mig underlättar oro och ångest. Förstående sjukvårdspersonal 
med humor och vänlighet visat sin yrkeskunskap. Förstående sjukvårdspersonal som genom 
sitt uppträdande och genom sitt lugn förmedlat trygghet.” (Selin, 2003, s. 58). Det viktigaste 
var att vårdpersonalen kunde skämta, småprata och skratta med informanterna. 
Sjukvårdspersonal såg informanterna bakom sjukdomen och på så sätt kände de sig lugna 
samt bekräftade som människor och inte som vårdobjekt.  
 

Insikt 
Livet förändrades för de flesta informanter när de fick diagnosen och många insåg efteråt att 
själva livet var livet. Varje dag levdes som det vore deras sista dag och det som tidigare togs 
förgivet blev det viktigaste i vardagen. Fanns det ett område som var omtyckt uppstod det 
starkare känslor kring denna plats under sjukdomen. Havet var ett omtyckt och värdefullt 
ställe där informanter kunde finna sig själva och känna sig styrkta. Hälsa togs tillvara fullt ut 
och relationerna med närstående blev bättre. Under sjukdomen blev informanterna styrkta och 
stöttade av deras närvaro. Informanterna uttryckte flera gånger tacksamhet till både 
närstående och vårdpersonal som underlättade deras liv vid ett flertal tillfällen. “Jag ska inte 
identifiera mig med tumören. Jag är något annat än tumören. Det är inte jag..//.. nu är det 
livet i mig som är det viktiga.” (Essén, 2002, s.98). Hur påtaglig sjukdomen än var 
identifierade författaren till självbiografin inte sig själv som tumören. De kom till insikt att 
utan hjälp hade kampen mot cancern och vägen till att finna sig själva varit svår. Tumören 
gjorde Essén (2002) till en annan person och ville bli sedd som människan bakom sjukdomen. 
 

DISKUSSION 

De centrala delarna som diskuteras från studiens resultat är underkategorierna finna glädje 
under sjukdom och att njuta av livet från huvudkategorin välbefinnande. Underkategorierna 
stöd från närstående och stöd från vården från huvudkategorin stödjande omgivning är också 
centrala delar från resultatet. Detta bidrar till att informanter känner stöd, uppskattning, glädje 
och kärlek.  
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Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur cancerpatienter upplever hälsa och välbefinnande under 
sjukdom och därför valdes en innehållsanalys med kvalitativ ansats och ett induktivt 
tillvägagångssätt. Innehållsanalysen sågs som relevant då studien baseras på självbiografier 
och rapportförfattarna ville komma åt informanternas upplever hälsa och välbefinnande 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Då det centrala ligger i att tolka informanters 
upplevelser av hälsa och välbefinnande är detta metodval lämpligast att använda då det stärker 
studiens tillförlitlighet (Friberg, 2006; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Granskär och 
Höglund-Nielsen (2012) skriver även att tillförlitligheten minskar då texten i självbiografierna 
kan tolkas olika av varje individ som läser. Trots detta har rapportförfattarna varit objektiva 
och satt sin egen förförståelse åt sidan.  
 
Självbiografierna söktes enbart i databasen LIBRIS då den var lätt att hantera och 
rapportförfattarna kände till den sedan tidigare. Rapportförfattarna var även nöjda med de 
träffar som kom upp vid sökningen då det fanns många böcker som passade in i studiens 
syfte. Hade en annan databas valts hade resultatet av sökningen kanske blivit annorlunda. 
Antingen hade urvalet av böcker blivit större eller mindre. Hade fem andra självbiografier 
valts från en annan databas kunde innehållet antingen skilja sig åt eller ha ett liknande 
innehåll än de böcker som rapportförfattarna valde till studien. Studiens exklusionskriterier 
var författare under arton år, åldern begränsades inte mer på grund av att rapportförfattarna 
anser att informanternas upplevelser är relevant oavsett ålder.  
 
Studiens resultat utgår från fem självbiografier som ger uppfattning om hur informanter 
tänker, känner och upplever hälsa. Författarna till självbiografier har själva valt att dela med 
sig av sina liv och upplevelser. Detta ses som en fördel då deras tankar skrivs ner detaljerat 
och förmedlas som en dagbok som beskrivs under en längre tid. Där uttrycker de sig på ett 
personligt sätt och kan därför inte rakt av generaliseras till andra sammanhang. Tillskillnad 
från om de ställt upp på en intervju som ger information om en del av tiden under sjukdomen. 
Självbiografier valdes för att lättare få en bild av upplevelser och djupa tankar kring 
informanternas hälsotillstånd under hela sjukdomens gång. Valet av självbiografier innebär att 
informanterna själva väljer vad de vill ha med i böckerna. Vissa delar som de inte vill avslöja 
framkommer inte i deras böcker. Känslor, kroppsspråk och ansiktsuttryck beskrivs inte alltid i 
självbiografier vilket kan påverka den känslomässiga delen i studien. Även bokförlag som 
väljer att trycka deras böcker kan ha en inverkan på författarnas avsikt med boken. Detta leder 
till att all information inte kommer fram jämfört med intervjuer där känslor, ansiktsuttryck 
och kroppsspråk hade kunnat utläsas. Detta hade gett en större trovärdighet kring upplevelser 
av hälsa. Lika så om vetenskapliga artiklar valts hade de känslomässiga delarna gällande 
kroppsspråk och ansiktsuttryck inte framkommit. Både vid intervjustudier och vetenskapliga 
artiklar får författarna bara en bit av patienternas upplevelser av hälsa och välbefinnande men 
inte helheten. Valet av självbiografi bedöms som mer relevant än en intervjustudie och 
vetenskapliga artiklar då rapportförfattarna anser att det finns mer material att ta ut i en 
självbiografi. Oavsett om studien baseras på självbiografier, intervjustudie eller vetenskapliga 
artiklar bör människornas berättelser respekteras och deras rättigheter skyddas 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). Nackdel med självbiografier är att författarna kan vara 
subjektiva och inte alltid objektiva i sitt skrivande, på så sätt kan det bli en annan bild av 
upplevelsen om deras hälsa och välbefinnande. 
 
En innehållsanalys användes för att analysera texten i självbiografierna i olika steg. Analysen 
är till för att lättare kunna urskilja mönster och teman (Forsberg & Wengström, 2013). 
Rapportförfattarna läste alla fem böckerna samt tog ut meningsbärande enheter enskilt som 
efteråt diskuterades tillsammans utifrån syftet för att få fram ett trovärdigt resultat som ökar 
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tillförlitligt (Graneheim & Lundman, 2004). De valda meningsbärande enheterna kortade 
rapportförfattarna ner tillsammans till kodenserade meningsenheter men behöll samma 
innehåll. De kodenserade meningsenheterna märktes sedan ut med olika koder. Koderna 
klipptes ut och lades sedan enskilt ut på ett bord av rapportförfattarna. Därefter bildades 
underkategorier och sedan bildades huvudkategorier. Meningsbärande enheterna som inte 
motsvarade syftet ströks (Graneheim & Lundman, 2004). Det gäller att inte förvränga 
innebörden av analysen och att bortse från egna teorier och fördomar (Forsberg & 
Wengström, 2013). Rapportförfattarna var under insamling av meningsbärande enheterna 
öppna och objektiva i läsandet. Om rapportförfattarna inte hade varit fördomsfria och 
objektiva hade studiens resultat förvrängts och blivit mindre trovärdigt.  Innehållsanalysen 
som användes ansågs vara lämpligast för att få ut rätt material som överensstämmer med 
studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Tillförlitligheten i studiens resultat anses vara hög eftersom självbiografierna är granskade då 
de blivit tryckta av bokförlag samt att den data rapportförfattarna tagit fram är analyserad 
utifrån innehållsanalys. Olsson och Sörensen (2011) skriver att när ett resultat i en studie kan 
överföras till en större population kallas det överförbarhet. I studiens resultat finns det 
överförbarhet som kan likna andra människors upplevelser. Men eftersom informanternas 
upplevelser är unika är överförbarheten inte generaliserbar då resultatet endast baseras på fem 
självbiografier. Däremot anser rapportförfattarna att studiens resultat är generell till studiens 
syfte. 
 

Resultatdiskussion 
Studiens belyser hur cancerpatienter upplever hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Stöd, 
uppskattning, finna glädje under sjukdom och kärlek är bidragande faktorer till att patienter 
kan uppleva välmående. För att klara av vardagen behöver de fortsätta göra sådant som är 
roligt för att inte förlora en del av sig själva (Dahlberg & Segesten, 2010). Samtliga delar som 
presenteras i studien tas även upp i andra studier. Det finns skillnader gällande känslor då 
varje individ upplever hälsa och välbefinnande på olika sätt, trots det finns likheter i deras 
historier.  
 
I studien framkommer det att glädje upplevs olika hos varje individ allt i från att ta del av 
naturen och aktiviteter utanför sjukhuset. Genom att byta miljö och göra det som är roligt gör 
att patienter upplever hälsa och välbefinnande. Även att umgås med närstående samt 
upprätthålla sin tro fyller patienterna med glädje. Studiens resultat bekräftas av Bahrami 
(2011); Mok, Lau, Lam, Chan, Ng och Chan (2010); Koffman, Morgan, Edmonds, Speck och 
Higginson (2008); Swinton, Bain, Ingram och Heys (2011); White och Boehmer (2012); Lin 
(2008); Lim och Yi (2009). Bahrami (2011) styrker vikten av att vara i en annan miljö än på 
sjukhuset då patienterna upplever mer glädje hemma eller i naturen. Integriteten påverkas när 
de befinner sig på sjukhuset. Byter de miljö gör det en stor skillnad då förmågan att vara sig 
själv inte är densamma på en avdelning som det är hemma. På sjukhuset hindras deras vanor 
som görs varje dag vilket leder till en sämre integritet och livskvalitet. White och Boehmer 
(2012) styrker att cancerpatienter uppnår hälsa och välbefinnande genom att byta miljö och 
uppleva sådant som de anser är roligt. Tron är betydelsefull för att ge de krafter till att leva 
vidare samt förstå sin sjukdom och bearbeta den (Mok et al., 2010). Det framkom även att 
med sin tro är patienter aldrig ensamma. Ett liv utan religion är otänkbart då den betyder allt 
för de troende cancerdrabbade patienterna. Religionen finns alltid tillgängligt och fyller 
patienterna med glädje under svåra och lyckliga stunder (Koffman et al., 2008). Lin (2008) 
menar också att religionen finns till för att informanter ska orka möta deras sjukdom samt 
deras framtida liv. Under svåra stunder kunde böner ge positiv kraft och patienter kände stöd 
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vid kontakt med sin Gud. Gud är ett stöd som ger tröst och får patienter att förstå deras 
sjukdom. Detta gör att patienterna inte tappar hoppet om sin framtid (Swinton et al., 2011). 
Religionen fick patienterna att hoppas och tro på ett evigt liv efter sjukdom (Mok et al., 2010; 
Lin, 2008). Rapportförfattarna anser att det är viktigt att patienterna inte låter sjukdomen ta 
över, utan fortsätta bygga upp sina liv genom tro. Informanter anser att med hjälp av deras tro 
är det lättare att klara av vardagen då informanter som har en tro upplever hälsa och 
välbefinnande när de utövar sin religion. Allmänsjuksköterskan har en betydelsefull roll i 
vårdandet med cancerdrabbade patienter. De kan planera patienternas vård så de kan få ett 
miljöombyte eller träffa sina närstående, då det är viktigt för patienterna att göra sådant som 
är roligt. Allmänsjuksköterskan kan även se till patienters behov gällande tron och underlätta 
utövandet av deras religion. Genom att kontakta en person med auktoritet som kan leda 
religiösa ceremonier. 
 
I studien framkom det att cancerpatienter tar vara på livet mer än friska människor gör. De 
lever som om det vore deras sista dag i livet och det innebär att de njuter av stunden och att de 
lever på omtyckta ställen. Patienter som lever med cancer finner lycka och mening då de inte 
låter livet rusa iväg. I studierna av Lin (2008); White och Boehmer (2012) styrker de studiens 
resultat. De anser att det är lättare att leva med sin sjukdom med en positiv inställning och det 
blir lättare att njuta av livet (Lin, 2008). Något som inte framkommer i resultatdelen i 
underkategorin njuta av livet är att patienterna njuter av livet när de tänker tillbaka på tidigare 
prestationer som speglar deras liv (Mok et al., 2010). Ytterligare en olikhet är att cancersjuka 
patienter behöver acceptera verkligheten och deras sjukdom (Lin, 2008). Det gäller att finna 
motivation till att hantera och acceptera livet utifrån sjukdomen då det inte alltid är perfekt. 
Men en likhet som framkommer är att närvaro av närstående underlättar acceptans till livet. 
White och Boehmer (2012) understryker att cancerpatienter uppnår hälsa och välbefinnande 
genom att ta vara på livet och njuta av det livet har att erbjuda. Rapportförfattarma anser att 
om patienter planera sina liv ger det motivation till att fortsätta leva, vilket ökar patienternas 
hälsa och välbefinnande. Som allmänsjuksköterska kan hälsa och välbefinnande främjas 
genom att uppmuntra patienter till att tillbringa tid på ställen de tycker om och att tillbringa 
tid med sina närstående. 
 
Studien visar att patienter är beroende av interaktion med närstående och att den relationen är 
allra viktigast. Närstående har en stödjande roll för att den sjuke ska återfå hälsa och 
välbefinnande. Stöd kan innebära att besöka eller sända meddelanden till patienter. Besöken 
behöver inte innebära verbal kommunikation utan det räcker att bara finnas vid patienternas 
sida och visa uppskattning. Cancerpatienterna vill prata om vardagliga saker och bli sedd som 
den personen de är och inte som sjukdomen de har. Studiens resultat bekräftas av Bahrami 
(2011); Lovatt, Nanton, Roberts, Ingleton, Noble, Pitt och Munday, (2015); Lin, (2008); 
Arber, Hutson, de Vries och Guerrero, (2013); White och Boehmer (2012). Cancerdrabbade 
personer kommer på andra tankar genom att göra sådant denne tycker om (Bahrami, 2011). 
Stöd från närstående bidrar till att patienter får ett starkare band med nära och kära (Lovatt et 
al., 2015). Den relation som patienter har med närstående bidrar även till ett meningsfullare 
liv och en bättre livskvalitet (Bahrami, 2011; Lin, 2008). Behovet av att ha någon vid sin sida 
är viktigt för lycka ska uppstå. I resultatet framkom det att samtal inte alltid behövs samt att 
närstående inte behövde samtala om enbart sjukdom då patienter har nog av det. Lovatt et al. 
(2015) styrker i sin rapport att cancerpatienter uppskattar när samtalet handlar om allt annat 
än värk, smärta, sjukdom och medicinering. Patienterna känner sig trygga och stöttade då det 
anses vara trevligt att samtala om annat. De anser även vikten av att ha någon att anförtro sig 
åt och prata med för att lätta sitt hjärta (Arber et al., 2013). En skillnad från 
rapportförfattarnas resultat är att vissa cancerpatienter hellre pratar med stödgrupper på 
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sjukhus än med närstående. De anser att det är lättare att samtala med utomstående med 
anledning att en stödgrupp är mer förståeliga då de har varit i samma situation. 
 
Lin (2008) bekräftar i sin studie att cancerpatienter känner sig uppskattade när närstående gav 
dem stöd. Det kan innebära att bli omhändertagen efter behandling eller att få ett vykort med 
fina ord kan göra så patienterna känner sig bekräftade som människor. Likheter med detta 
framkom i rapportförfattarnas resultat då patienter anser att det är lika betydelsefullt att få ett 
meddelande som att få besök. Meddelanden och besök från närstående medför inte enbart 
kärlek och stöd utan även ny kraft till att berika sina liv (Lin, 2008). Just besöken gör att 
patienterna känner en värmande kärleksfull känsla i hjärtat. Dessa besök gör att de känner sig 
levande och gör att sjukdomen glöms bort för en stund. White och Boehmer (2012) 
understryker att cancerpatienter kan uppnå hälsa och välbefinnande med närstående vid deras 
sida. Närstående ger det värdefullaste stödet genom att de engagera sig i patienternas 
sjukdom. Rapportförfattarna tycker att närstående har en stor roll i vårdandet då patienter mår 
bra av att ha människor de känner vid sin sida. Då de alltid finns vid deras sida och stödjer allt 
patienterna går igenom uppnår de hälsa och välbefinnande. Där med anser rapportförfattarna 
att allmänsjuksköterskor inte får glömma bort patienternas närstående. Närstående är en viktig 
del i vårdandet och för att patienterna ska kunna uppnå hälsa och välbefinnande. 
Sjuksköterskor finns inte bara till för att stödja och främja patienternas hälsa, de finns även till 
för ge stöd till närstående. 
 
I studien framkommer det att vårdpersonal har en betydelsefull roll under sjukdom då de 
främjar patienternas hälsa och välbefinnande. Genom att sitta med patienterna under en 
operation, skämta, småprata och skratta gör att patienterna känner sig trygga och bekräftade. 
Den relation som vårdpersonal har med patienter kallas för en vårdare relation. Relationen 
medför att sjukvårdspersonal ser människan bakom sjukdomen. Detta innebär att 
vårdrelationen är respektfull, ömsesidig och närvarande. Studiens resultat bekräftas av Arber 
et al. (2013); Bahrami (2011); Oliffe, Ogrodniczuk, Bottorff, Hislop och Halpin (2009); 
Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2009); Mok et al. (2010); Lin (2008); 
Kahana, Kahana, Wykle och Kulle (2009). En vårdande relation bör vara unik på så sätt att 
den är meningsfull och patienterna kan lita på vårdpersonalen (Arber et al., 2013). Med god 
hjälp och stöd från vårdpersonal kan välbefinnande uppnås (Bahrami, 2011). 
Sjukvårdspersonal såg människan bakom sjukdomen. Lika så skriver Oliffe et al. (2009) att 
det är viktigt med humor för att uttrycka känslor, de menar på att humor hjälper patienter att 
lindra ångest och kan ses som medicin. Iranmanesh et al. (2009) påpekar att sjuksköterskor 
upplever att de lindrade ångest och smärta när de var närvarande hos patienterna. Genom att 
prata och lyssna på patienterna, ledde detta till att negativa tankar om sjukdom försvann och 
de kunde känna sig levande. Patienter upplever att oro försvinner när vårdpersonal tar sig tid 
och lyssnar, detta är en viktig del i patienternas och vårdpersonalens relation. Dessa 
egenskaper som vårdarna har anses vara professionell då uppmärksamhet riktas mot 
patienterna genom att lära känna dem (Mok et al., 2010). Liknande resultat ses i Lins (2008) 
studie där det framkom att patienter upplevde en varm känsla när sjuksköterskor vårdar dem. 
Patienter kände sig speciella och sedda när vårdaren höll hand och talade till dem. Kahana et 
al. (2009) bekräftar att cancerpatienter kan uppleva hälsa och välbefinnande med stöd från 
vården. Rapportförfattarna anser att samtal med patienter ger stöd samt att patienter känner 
sig bekräftade som människor. På så sätt upprätthåller patienterna en god livskvalitet. 
Allmänsjuksköterskor bör motivera och stödja patienter till att uppleva hälsa och 
välbefinnande. Genom att ha ett professionellt förhållningsätt, vara lyhörd och visa glädje 
upplever patienterna en varm känsla och detta skapar tillit mellan patienter och vårdare. Det 
gäller att alltid se människan bakom sjukdomen. 
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Denna studie visar att det går att få en djupare förståelse om hur hälsa och välbefinnande kan 
uppnås vid cancersjukdom. Gällande fortsatt forskning så går det att forska vidare kring 
sambandet mellan cancerpatienters hälsa och välbefinnande. Detta för att få en djupare 
förståelse som vårdpersonal och på så sätt nå ut med kunskap till både patienter och deras 
närstående. Det finns inte tillräckligt med kunskap om andra faktorer som främjar hälsa och 
välbefinnande så som behov och intressen. På så sätt behövs mer vårdvetenskaplig forskning 
kring området. 
 

Slutsats 
Cancer är för många stämplat som en dödsdom och de flesta tror att livet slutar där och då, 
vilket inte alltid stämmer då hälsa och välbefinnande kan uppnås på olika sätt. För att 
cancerpatienter ska kunna uppleva hälsa och välbefinnande trots sin sjukdom är det 
betydelsefullt att bland annat umgås med sina nära och kära samt genom att göra sådant de 
tycker om.  
 
Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i vårdandet av cancerpatienter då deras uppgift är att 
främja patienternas hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskornas uppgift är även att inkludera 
patienternas närstående i vården då de har en viktig stödjande roll i patienternas liv. Genom 
att inkludera närstående uppstår trygghet, tillit och en vårdande relation mellan patienterna, 
närstående och sjuksköterskor. Denna studie kan enligt rapportförfattarna ge både närstående 
och vårdpersonal en inblick om hur cancerpatienter upplever hälsa och välbefinnande under 
sjukdom. 
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Sammanfattning av självbiografier                                         Bilaga 1 

Författare: 
Titel: 
Årtal: 

Årtal Beskrivning: 

Elisabeth Essén 
 
Dans i mitt mörka rum: 
om tillit när sjukdom 
hotar livet 
 
 

2002 Elisabeth diagnostiserades hjärntumör och i sin 
självbiografi berättar hon om kampen mot cancern 
samt om alla undersökningar, strålbehandlingar, 
operationer och cellgiftskurer hon genomgick. 
Sjukdomen blev en början på en ny resa och hon var 
tydlig med att aldrig identifiera sig med tumören. 

Maria Grahn 
 
Enbröstad 
 

2003 Maria Grahn diagnostiserades bröstcancer hösten 
2001. I självbiografin berättar hon från upptäckten av 
cancern till sensommaren året därpå. Då Maria är 
frilansande skådespelerska och sjuksköterska berättar 
hon känslan av att vara på andra sidan, det vill säga 
patient. 

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

2015 Åtta år efter Klas avslutat sin fotbollskarriär 
diagnostiserades han med en benmärgscancer, som han 
visste skulle ta hans liv en dag. I självbiografin berättar 
Klas om sitt liv som fotbollsproffs, vänner och kampen 
mot cancer. 

Sven Selin 
 
En berättelse om en 
årslång kamp mot 
cancer 
 

2003 Sven Selin är en 70 år gammal man som beskriver sig 
som en frisk man som aldrig tagit en enda sjukdag, 
men får en dag cancer. Boken är utformad som en 
dagbok där han beskriver om sin kamp, smärta och 
tankar kring sjukvården och om sitt liv. 

Johnny Thuvesson 
 
Att vilja leva 
 

2006 Johnny vaknar en natt av att han mår dåligt och det 
visar sig vara hjärtinfarkt utan någon anledning. Han 
beskriver hur nära döden han är flera gånger under 
tiden hans hjärta är dåligt. När hjärtat börjat bli bättre 
får han besked om att han fått cancer och läkarna ger 
honom ett halvår att leva. 

 
 



	  

	  
	   	  

 
Sökschema självbiografier                                                                            Bilaga 2 

Databas Datum Sökord Antal Abstract Utvalda böcker 

LIBRIS 2016-02-29 “Cancer” 18343 
  

  

- “Självbiografi” 39 39 2 

LIBRIS 2016-03-01 “Cancer” 18343 
  

  

- “Självbiografi” 39 39 3 

                                                                                                                                 
                                             
 
 
 



	  

	  
	   	  

 
Kvalitetsgranskning av självbiografier enligt Friberg (2012)                         Bilaga 3(1/2) 

Titel Vilken 
form av 
litteratur 
är detta? 

Vem är 
ansvarig 
utgivare
? 

Vem är 
författ
aren? 

När 
tryckt
es 
källa
n? 

Har texten 
blivit 
kvalitetsgrans
kad? 

Hur kan texten 
användas för att 
utveckla 
akademisk och 
professionell 
kunskap inom 
ämnesområdet? 

Att vilja 
leva 

Självbiogr
afi 

TPB Johnny 
Thuves
son 

2008 Boken 
granskades av 
bokförlaget 
innan 
tryckning 

Johnny drabbas av 
hjärtinfarkt och får 
sedan reda på att 
han har cancer i 
samband med ett 
sjukhusbesök. 
Boken är skriven 
för att förmedla 
budskap till läsaren 
hur cancerpatienter 
vill bli bemötta av 
sin omgivning. 

Dans i 
mitt 
mörka 
rum: 
om tillit 
när 
sjukdo
m hotar 
livet 

Självbiogr
afi 

TPB Elisabet
h Essén 

2003 Boken 
granskades av 
bokförlaget 
innan 
tryckning 

Elisabeth berättar 
om kampen mot 
hjärntumören och 
vilken resa 
sjukdomen har 
påbörjat. Boken 
skrevs för att 
förmedla att det är 
viktigt att man inte 
känner sig som ett 
med tumören utan 
att man är 
någonting annat än 
tumören. 
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Enbröst
ad 

Självbiogr
afi 

Tre 
böcker 

Maria 
Grahn 

2003 Boken 
granskades 
av 
bokförlaget 
innan 
tryckning 

 

Maria en utbildad 
sjuksköterska 
drabbades av cancer 
år 2001 och 
förmedlar i sin 
självbiografi hur det 
är att vara på andra 
sidan av sjukvården, 
det vill säga att vara 
en patient. I boken 
finns bilder som 
illustrerar hennes 
förändrade värld. 

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

Självbiogr
afi 

Offcide 
press 

Klas 
Ingesso
n och 
Henrik 
Ekblom 
Ystén 

2015 Boken 
granskades 
av 
bokförlaget 
innan 
tryckning 

Klas 
diagnostiserades 
med benmärgscancer 
och berättar om sitt 
liv som 
fotbollsproffs, sina 
vänner och kampen 
mot cancern. Boken 
är skriven för att 
förmedla att man ska 
ta vara på sitt liv, 
varje sekund. Göra 
så gott man kan och 
följa sina hjärtan. 

En 
berättels
e om 
årslång 
camp 
mot 
cancer 

Självbiogr
afi 

Hjalmars
son och 
Högberg 

Sven 
Selin 

2003 Boken 
granskades 
av 
bokförlaget 
innan 
tryckning 

Sven är en 70 år 
gammal man som 
aldrig varit allvarligt 
sjuk en enda dag i 
sitt liv. Samma år 
som han fyller 70 
drabbas han av 
cancer och vill 
genom sin bok 
förmedla hur hans 
dagar som 
cancerpatient är dag 
för dag i små korta 
inlägg ur ett 
patientperspektiv. 

 
 


