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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att drabbas av cancer är en stor utmaning och hur den hanteras varierar mellan 
individer. Vissa väljer att ha en positiv inriktning till livet trots utmaningarna med 
cancersjukdom. Att tillåta sig själv att finna olika glädjeämnen som förgyller livet gör det 
lättare att finna hälsa under sin sjukdomstid. Stöd från omgivningen och vården bidrar till att 
patienten känner hopp, trygghet och optimism. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur cancerdrabbade kvinnor kan finna hälsa trots 
cancersjukdom. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på sex självbiografier skrivna av cancerdrabbade 
kvinnor. Innehållet analyserades med hjälp av Lundman & Hällgren Graneheims 
innehållsanalys (2012). 
Resultat: Det var betydelsefullt att den drabbade själv hade viljan att bli frisk och hade ett 
positivt fokus. Genom sunda livsstilar hjälpte det de drabbade att känna hälsa. Stödet från 
familj och vänner var betydelsefullt och gav dem energi till att orka kämpa. Att känna att 
sjuksköterskan var närvarande och lyssnade till tankar och känslor var viktigt.  
Slutsats: Med hjälp av den inre kraften, sund livsstil och stöd från familj, vänner och 
sjukvården framkom det att det går att känna hälsa trots cancersjukdom. Det är betydande att 
sjuksköterskan lyssnar till individens behov och tar reda på vad den behöver för att uppleva 
god hälsa. 
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INLEDNING 

Går det att känna hälsa trots cancersjukdom och en oviss framtid? Vad är det som gör att man 
inte bara lägger sig ner och ger upp? 

Med denna studie vill författarna ta reda på om det går att känna hälsa och i så fall vilka 
faktorer som påverkar de drabbade till att må bra under sjukdomstiden.  
 
”Antingen kan jag nu gräva ner mig och tycka att livet är slut. Eller så kan jag välja att leva 
det och försöka att se lite mer positivt på mig själv och på allt runt omkring.” (Borén, 2014 s. 
28) 
 
BAKGRUND 

Cancer 
Trots att det finns mycket forskning om cancer drabbas flera miljoner människor i världen 
varje år. I Sverige får varje år ca 50 000-60 000 personer cancer och drygt 22 000 dör till följd 
av sjukdomen (Braun & Anderson, 2012; Hedefalk, 2014). Cancersjukdomarna i Sverige ökar 
och minst en av tre kommer någon gång att bli sjuk. Fördelningen mellan kvinnor och män 
som insjuknar är relativt jämlik. Med hjälp av nya behandlingsmetoder blir numera runt 65 
procent av patienterna botade, men denna siffra varierar beroende på vilken sorts 
cancerdiagnos individen har drabbats av (Hedefalk, 2014). Cancer uppkommer genom att 
celler i kroppen kan få andra egenskaper som ändrad form eller okontrollerad delning, detta 
kallas cellförändringar och kan avstanna av sig själv eller bli en cancertumör om cellerna 
fortsätter sin okontrollerade celldelning (Braun & Anderson, 2012). 
 
Från frisk till sjuk 
Att höra orden “du har cancer” väcker många olika känslor (Braun & Anderson, 2012). Vissa 
väljer att ge upp medan andra väljer att kämpa för livet. Att få cancer är en stor utmaning och 
hur den hanteras varierar från individ till individ. Att acceptera den nya vändningen i livet är 
dels svårt, men för många blir det en nödvändighet för att orka hantera situationen och att 
försöka minska lidandet som sjukdomen kan orsaka (Bowes et al., 2014). Att ta sig an 
utmaningen och kämpa för att livet ska bli så bra som möjligt under sjukdomstiden främjar 
välmåendet och hälsan. Det kan exempelvis handla om att livet ska kunna ges möjlighet att 
fortgå som tidigare eller att den drabbade inte ska behöva känna sig ”cancerstämplad”, vilket 
kan innebära att det är det första personen blir förknippad med i mötet med andra människor. 
Att inte behöva känna sig mer sjuk än vad man är kan ge den drabbade mer energi och ork till 
att kämpa mot cancern (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014). 
 
Våga leva 
Att leva ett så normalt och vanligt liv som möjligt trots sjukdom kan hjälpa den drabbade till 
att finna mening och livskraft, dessa känslor är övergripande oavsett cancerdiagnos (Baker et 
al., 2016). Livskraft, som handlar om att leva det liv man vill och utföra saker som får en att 
känna sig välmående, påverkar välbefinnandet och kan därmed ge en ökad möjlighet att ha ett 
liv med en positiv inriktning. Det kan till exempel handla om det sociala nätverket eller att 
vara ute i naturen (Dahlberg & Segesten, 2010). Även Drageset, Lindstrøm och Underlid 
(2010) menar att livet, så långt det går, bör tillåtas vara som det var innan sjukdomen. De 
skriver även om vikten av att ta en dag i taget och uppskatta vardagliga aktiviteter så som att 
ta en promenad och utföra olika hushållssysslor. Oavsett om den drabbade är införstådd med 
sin svåra sjukdom, är det trots allt viktigt att tillåta sig själv att må bra och att våga ha ett 
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positivt fokus till livet och inför framtiden. Drageset, Lindstrøm och Underlid (2016) skriver 
även de om vikten av ett positivt sätt att se på livet vid en cancersjukdom, så som att försöka 
vända negativa tankar till positiva. De menar att det underlättar att tänka positivt och att inte 
älta negativa tankar. Det kan exempelvis handla om att vara tacksam för det som man klarar 
av att göra under en dag som sjuk, istället för att tänka att man kunde ha gjort mer. 
 
Stöd från nära och kära 
Att drabbas av en sjukdom innebär även en omställning för familjen och de nära och kära. Det 
kan vara svårt för närstående att hantera då vissa tar avstånd och inte vågar prata om 
sjukdomen, medan andra vågar visa intresse och vara närvarande. När sjukdomen drabbar 
någon blir det påtagligt vilka som är betydelsefulla i dennes liv och dessa personer är viktiga 
för att den drabbade ska orka ta sig igenom sjukdomstiden (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2009). För många drabbade känns det viktigt att prata om sina känslor kring sjukdomen och 
livet för att må bättre. De som får ta del av dessa känslor är betydande personer för individen 
och kan hjälpa den drabbade till att försöka fokusera positivt och släppa stressen som 
sjukdomen kan orsaka Richardson, Morton och Broadbent (2015). För den drabbade kan det 
vara viktigt att kunna prata om saker utan att blanda in sjukdomen och ordet cancer, vilket 
kan göra att den sjuke “glömmer bort” sjukdomen för en stund och därigenom tillåter sig själv 
att känna sig “frisk”. 
 
Sjuksköterskans roll 
Ett bra bemötande från sjuksköterskan innebär att den drabbade kan känna ett ökat hopp om 
tillfriskning och överlevnad. En bra kontakt mellan patient och sjuksköterska gör att 
förtroende och tillit ökar mellan parterna vilket medför att patienten kan våga öppna upp sig 
och sjuksköterskan lättare kan förstå patientens situation (Power, Brown & Ritvo, 2008). 
Richardson, Morton och Broadbent (2015) skriver om sjuksköterskans betydelse då de bidrar 
till att patienten känner hopp, trygghet och optimism. Patienten får hopp om att kämpa mot 
sin cancer då kunniga vårdare utstrålar trygghet samt har ett positivt och professionellt 
förhållningssätt. Det krävs en ömsesidig respekt i mötet mellan vårdare och patient och det 
ligger ett stort ansvar hos vårdaren att stödja patienten att känna hälsa och bli frisk. Genom att 
ta sig an patienten och lyssna till dennes tankar och känslor kan patientens situation lättare 
förstås utifrån individens perspektiv (Ternestedt & Norberg, 2009). 
 
TEORETISK REFERENSRAM 

Denna studie utgår från vårdvetenskapen som handlar om att sätta patienten i centrum och 
därigenom finna den bästa vägen till en god hälsa för individen. Genom att låta patienten 
prata om sina tankar och känslor, ökar möjligheten att förstå vad patienten vill förmedla och 
sjuksköterskan kan då försöka tolka det så korrekt som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010). 
I möten med patienter bär sjuksköterskan med sig tidigare erfarenheter och det finns alltid 
antaganden om hur saker och ting kan vara. Detta brukar kallas förförståelse. Denna 
förförståelse är viktig att vara medveten om för att undvika feltolkning när sjuksköterskan 
lyssnar på patientens berättelse. Att försöka sätta sig in i patientens egna upplevelser är viktigt 
då patienten känner sig själv bäst (Wiklund, 2003). 

De vårdvetenskapliga begrepp som präglar denna studie är hälsa, livskraft och mening, och 
livsvärld. 
 
 
 



 3 

Hälsa 
Hälsa är vårdvetenskapens grund och handlar om att må bra både fysiskt och psykiskt. Den 
fysiska och psykiska hälsan behöver inte upplevas samtidigt, utan hälsa kan upplevas trots att 
man drabbats av en fysisk sjukdom som till exempel cancer. Hälsa är individuellt och kan 
förändras över tid eller när något händer i ens liv, exempelvis sjukdom. När hälsan hotas är 
det viktigt att försöka behålla eller återfå den (Dahlberg & Segesten, 2010). Att se människan 
som en helhet av både kropp och själ är av vikt för att stödja människans hälsa och inte missa 
viktiga hälsoproblem, eftersom fysisk sjukdom kan medföra psykisk ohälsa. Det är viktigt att 
förstå att en sjukdom kan drabba både den fysiska och psykiska hälsan på samma gång och i 
olika utsträckning (Willman, 2014). Hälsa handlar om att känna sig välmående och att finna 
en balans i sig själv både fysiskt och psykiskt, och att hitta saker i livet som får oss att må bra 
kan ge upplevelsen av hälsa trots sjukdom (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014).  
 
Livskraft och mening 
Livskraft handlar om att känna motivation till livet och att leva, att känna livslust och 
livsmod. Det handlar om att hitta saker som får oss att må bra både när livet går upp och ner. 
Att drabbas av en sjukdom kan förändra livet drastiskt och begränsa det dagliga livet. Här kan 
livskraften vara viktig för att behålla känslan av att ha ett gott liv. Det går att känna hälsa trots 
sjukdom och livskraften möjliggör att få energi till att leva det liv som vi önskar leva. 
Livskraften kan förändras beroende på bland annat hälsotillstånd. Den kan bli försvagad vid 
sjukdom och då är det viktigt att livskraften stöds och stärks. Genom att exempelvis reflektera 
över sina egna känslor och hitta sätt att hantera dem, samt genom stöd från omgivningen kan 
livskraften stärkas och stödjas (Dahlberg & Segesten, 2010). Att känna mening, vad som är 
meningsfullt i livet trots sjukdom kan vara en hjälp till att känna hälsa. Vad som upplevs 
meningsfullt är olika från person till person, något som är meningsfullt för den ena behöver 
inte vara meningsfullt för den andra. Att hitta något som får en själv att känna mening kan 
hjälpa oss att hantera svåra situationer som till exempel att drabbas av cancer (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
 
Livsvärld 
Livsvärlden är den omgivning som varje person befinner sig i både fysiskt och psykiskt. Den 
är med oss hela tiden och den delas till viss del även med andra i omgivningen. Varje individs 
livsvärld är personlig och liknar inte någon annans. Oftast tas livsvärlden för given och följer 
med oss i det dagliga livet utan större reflektion, men den kan ändras vid exempelvis sjukdom 
då livet tar en annan vändning. Detta kan vara svårt att förstå och att sätta sig in i någon 
annans livsvärld går aldrig att göra fullt ut. Men varje glimt som vi blir tilldelade av någon 
annans livsvärld är viktig att bevara och lyssna till, för att kunna hjälpa till att stärka den 
andres hälsa vid exempelvis sjukdom. Det är genom tillgången till varandras livsvärldar som 
vi kan förstå och respektera varandra (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
PROBLEMFORMULERING 

Cancer är en sjukdom som drabbar fler och fler och det innebär en stor förändring i personens 
livsvärld, och är något som hanteras olika från person till person. Vissa känner livskraft, 
medan andra får en känsla av hopplöshet. Forskning visar att hälsa och välbefinnande kan 
infinna sig trots sjukdom och att det finns flera olika faktorer som är betydelsefulla, så som 
familj och träning. Det är av vikt att hitta faktorer som får patienten att känna mening och 
hälsa, och ta reda på hur dessa kan stödjas på bästa sätt av den egna motivationen, de 
närstående och vårdpersonalen. Ett bra bemötande är en grundpelare för att patienten skall 
känna sig trygg under sin sjukdomstid när hälsan och livskraften kan svikta, och det är något 
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som patienten kommer att komma ihåg för resten av sitt liv. Genom att sätta sig in i patientens 
livsvärld och låta denne berätta vad den tänker kring nuet och framtiden, kan det underlätta 
för både individen själv, de närstående och vårdarna. För att orka kämpa mot sjukdomen är 
det viktigt att den drabbade vågar leva, tar fram den inre kraften och får stöd att känna hopp 
om framtiden, det kan hjälpa den drabbade att se ljuset i mörkret. 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur cancerdrabbade kvinnor kan finna hälsa trots 
cancersjukdom.  

Frågeställningar: 
- Vad och hur gör cancerdrabbade kvinnor för att se positivt på situationen och livet 

trots cancer?  
- Vad kan sjuksköterskan göra för att främja hälsan hos den cancerdrabbade kvinnan? 

 
METOD 

Metodens design är en kvalitativ manifest innehållsanalys av självbiografier, skrivna av 
personer som själv drabbats av cancer. Eftersom patientens egna upplevelser skulle studeras 
rekommenderar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) en kvalitativ metoddesign. 

Datainsamling 
Eftersom studiens syfte var att undersöka patientens egna känslor valdes självbiografier som 
ger en omfattande bild av patientens liv och sjukdomssituation. Sökningen av självbiografier 
gjordes via databasen Libris från Linnéuniversitetets hemsida. Relevanta sökord diskuterades 
och reflekterades kring för att avgränsa sökningen och finna lämpliga självbiografier för 
studien (Friberg, 2006). Enbart sökning på ordet cancer gav (8 mars 2016) 19262 träffar vilket 
behövde avgränsas ytterligare. Sökningen resulterade i flera böcker skrivna av både kvinnor 
och män. För att avgränsa sökningen valdes exempelvis orden “biografi”, “svenska” och 
“kvinnor” (Bilaga 1). För att välja ut de böcker som var mest lämpade för studien lästes 
längre sammanfattningar av dem på www.adlibris.se. Eftersom studien skulle studera vad 
cancerdrabbade gjorde för att finna hälsa trots sin cancersjukdom, skulle sammanfattningarna 
av böckerna ge en övergripande positiv känsla. 
 
Urvalsförfarande 
Med inklusionskriterier och exklusionskriterier avgränsades materialet, vilket gör att vissa 
delar behålls (inkluderas) medan andra tas bort (exkluderas) (Friberg, 2006). 
Inklusionskriterier för studien var svenska vuxna författare som drabbats av någon form av 
cancer, samt att böckerna skulle vara skrivna av den drabbade själv. Sökningen avgränsades 
till enbart kvinnor och cancerdiagnoser som mestadels endast drabbar kvinnor, som till 
exempel livmoderhalscancer och bröstcancer. Böckernas originalspråk begränsades till 
svenska för att därigenom undvika feltolkningar och översättningsfel. 
Exklusionskriterier för studien var cancerdrabbade barn och män, samt de böcker där det inte 
fanns en övergripande positiv känsla. 
För att bedöma kvalitet och trovärdighet i de valda självbiografierna användes en källkritisk 
mall (Segesten, 2006) (Bilaga 2). Granskningen av böckerna visade att kvaliteten på samtliga 
valda böcker var god (Bilaga 3). 
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De självbiografier som valdes var: Jag vill fan leva (Björkegren Jones, 2014), Lysande 
stjärnor på en nattsvart himmel (Borén, 2014), Nattens änglar (Höglund, 2012), Jag tänker 
inte dö av cancer (Johansson, 2014), Kul med cancer - hur man tar sig igenom bröstcancer 
(Titor, 2014) och Min cancer : en resa i kropp och själ (Wessman, 2012) (Bilaga 4). 
 
Dataanalys 
Samtliga självbiografier lästes av båda författarna för att ha samma utgångsläge och inte 
missa viktiga delar till studiens resultat, men även för att de kunde läsa och förstå textens 
innehåll på olika sätt. Därigenom kunde böckernas innehåll diskuteras och därmed komma 
fram till ett trovärdigt resultat (Thornberg & Fejes, 2009). Självbiografierna analyserades 
därefter med hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims manifesta innehållsanalys (2012) 
(Bilaga 5). Meningsbärande delar plockades ut vilket kunde vara ett kortare textstycke med ett 
tydligt innehåll. De meningsbärande delarna kortades sedan ner till kondenserade 
meningsenheter vilket gjorde texten lättare att hantera men med bibehållet tydligt innehåll. 
Därefter identifierades kortfattade koder som beskrev innehållet från de kondenserade 
meningsenheterna och gjorde det lättare att få fram en underkategori. Koder som hade 
liknande innehåll blev tillsammans underkategorier och dessa hjälpte till att bilda en kategori. 
En kategori ska vara tydlig och ska inte kunna förväxlas med en annan kategori.  
 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Helsingforsdeklarationen (2013) menar att hänsyn ska tas till informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra krav låg till grund 
för studiens etiska syn. Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska vara 
informerade om forskningens syfte. Samtyckeskravet handlar om att deltagandet i studien ska 
vara frivilligt och att de själva ska kunna bestämma över sin medverkan. Med 
konfidentialitetskravet menas att visa hänsyn till känsliga uppgifter som kan framkomma och 
att de ska hanteras så att inte obehöriga kan ta del av materialet. Nyttjandekravet handlar om 
att den data som samlas in enbart ska användas till det som det är tänkt. Informationskravet 
och samtyckeskravet har inte uppfyllts då författarna till självbiografierna inte har blivit 
informerade om eller givit sitt samtycke till studien. Däremot har texterna i böckerna 
behandlats med respekt och värdighet. Studien utgår ifrån självbiografier där författarna själva 
hade utgett sina berättelser. Detta gjorde att deras historier fanns tillgängliga offentligt, vilket 
betyder att de har gett sitt godkännande till att samhället får ta del av dessa och ingår i 
Upphovsrätten (SFS 1960:729). Trots detta är det av stor vikt att visa hänsyn till deras 
livsberättelser och inte förvränga det som berättas, vilket skulle kunna ge utrymma för 
felaktiga tolkningar (Wiklund, 2003; SFS, 2 kap 11§, 1960:729). Författarnas berättelser 
respekteras ytterligare då delar av deras böcker citeras i studiens resultat. När självbiografier 
studeras bör förförståelsen reflekteras kring och sättas åt sidan för att inte förutfattade 
meningar ska få utrymme att påverka resultatet (Wiklund, 2003). 

RESULTAT 

Resultatet i studien redovisas i form av fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier 
(Tabell 1). 

Tabell 1. Översikt av kategorier 
Huvudkategori Underkategori 
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Att drabbas av cancer Att hantera ett cancerbesked 
Bestämma sig för att leva 
Att leva 
Uppskatta det lilla 

Livsstil Vikten av fysisk aktivitet 
Kostens betydelse 

Omgivningens betydelse Familjen 
Vänner 

Vården Sjuksköterskans betydelse 
 
Att drabbas av cancer 
Resultatet visade att cancer hanterades olika från individ till individ. I dessa självbiografier 
låg fokus på det positiva och viljan att kämpa för sitt liv och överleva cancern. 
 
“Varje gång jag drabbas av något tänker jag - vad är det positiva i den här situationen? Vad 
kan jag lära mig om mig själv och livet i den här situationen?” (Wessman, 2012 s. 11) 
 
Att hantera ett cancerbesked 
De cancerdrabbade beskriver att cancerbeskedet vände upp och ner på deras liv och att 
osäkerheten kring framtiden var svår att hantera. De beskriver tankar och känslor om hur livet 
och hur framtiden skulle bli, samt hur de anhöriga skulle ta det. Att de drabbade inte längre 
hade kontroll över sina liv samt att eventuellt dö av cancern blev påtagligt. Det framkom i 
samtliga biografier att de försökte må bra och göra det bästa av situationen trots 
cancerbeskeden. 
 
“Fjärde dygnet slog mig tanken att om jag nu ska dö, så ska jag väl inte ligga här och ha 
tråkigt. Här gäller det att försöka ha det så trevligt och roligt som möjligt den tid man har 
kvar.” (Johansson, 2014 s. 13) 
 
Bestämma sig för att leva 
Även om de drabbade inte visste om de skulle överleva sin cancer eller ej bestämde de sig för 
att leva livet på bästa möjliga sätt. De började tänka på vad de själva kunde göra för att 
försöka få livet att kännas meningsfullt. Det viktigaste var att bli frisk, och för att bli det var 
det betydelsefullt att tänka på sitt eget bästa och finna kraft till att klara av situationen. “Jag 
kan inte välja bort att jag blivit eller är sjuk, men jag kan välja hur jag vill hantera det just 
nu.” (Borén, 2014 s. 59) 
 
Olika strategier för att kunna hantera sin situation och se positivt på livet beskrevs, till 
exempel att hitta styrka i sig själva för att klara av situationen, att tro på sin egen kraft och ha 
tillit till sig själv samt att våga tro på den egna kroppens kämparförmåga. Flera av kvinnorna 
skrev att de var medvetna om att de tänkte egoistiskt och att det viktigaste var att tänka på sig 
själv och göra det som de mådde bäst av. Kvinnorna valde att fokusera på de saker som de 
upplevde bidrog till en bättre hälsa. De skrev om vikten av att lyssna till sig själva och sina 
egna kroppar. De frågade sig själva hur de ville att deras liv skulle se ut och beskrev även sina 
övertygelser om att allt kommer att ordna sig och att de skulle bli friska. Genom att kämpa för 
att besegra cancern i kroppen och bestämma sig fullt ut för att bli fria från den, gav det extra 
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kraft och en känsla av att inte ge upp. Cancern skulle inte få besegra dem! “Jag skulle ta upp 
kampen. Skam den som ger sig.” (Johansson, 2014 s. 42) 
 
Att leva 
De cancerdrabbade försökte leva sina liv som det var innan cancern. “Jag har bröstcancer, 
men jag tänker göra allt precis som vanligt!” (Titor, 2014 s. 20). Kvinnorna berättade inte om 
sina sjukdomar för alla som de träffade, då de inte ville att de skulle se och veta om cancern. 
Det var livlinan till ett normalt liv. Människor som de mötte förknippade dem inte med 
cancern och de mådde bra av att somliga inte visste om sjukdomen.  
 
Det var lättare att leva genom att acceptera situationen som de hade hamnat i. “Jag är glad att 
jag ändå på något sätt accepterar att jag är här och nu. Att det är så här det är. Jag kan inte fly 
någonstans.” (Björkegren Jones, 2014 s. 57). Genom att inte göra sig själva till offer, utan 
istället tänka tvärtom och bestämma att det är de själva som styr över sina liv, gick det att se 
livet i en positiv riktning. Att se sig själv som ett offer tog mycket negativ energi och hoppet 
och glädjen försvagades; “Jag ville undvika pessimistiska tankar, även om sorg och oro måste 
få finnas och komma till uttryck, så ville jag inte ge det negativa energi så att det tog över.” 
(Wessman, 2012 s. 75). Positiva tankesätt hjälpte i de jobbiga situationerna som de befann sig 
i, att det gick att tänka positivt även om livet kändes tungt. Att tillåta sig själv att skratta och 
vara lekfull, att inte ta allt så allvarligt, kändes betydelsefullt för att känna hälsa. 
 
Uppskatta det lilla 
Kvinnorna upplevde en tacksamhet för det lilla i vardagen. Det som de tidigare hade tagit för 
givet kände de under sjukdomstiden en stor tacksamhet för. Det kunde till exempel handla om 
att vara i trädgården, ta en promenad, laga mat eller orka ta hand om sitt hem. Att uppskatta 
allt de gjorde och klarade av, samt att varje dag försöka hitta något litet guldkorn som 
förgyllde vardagen gjorde att de kände hälsa, mening och livskraft. 
 
“Jag tränade mig mycket i att uppskatta och vara tacksam för det lilla i tillvaron, och då 
menar jag verkligen det lilla, det nästan larvigt lilla.” (Borén, 2014 s. 29) 
 
Livsstil 
För samtliga var det betydande att ta hand om sig själva, exempelvis genom träning och goda 
matvanor. Viljan att ha en stark kropp ökade då de visste att deras kroppar skulle utsättas för 
svåra behandlingar och att träningen därför var extra viktig för att stärka den fysiska 
förmågan. De sökte själva upp information om vad som var bra att äta när man drabbats av 
cancer och även vilken mat som helst skulle uteslutas. Eftersom det var så angeläget för dem 
att vinna över cancern ville de ta hand om sina kroppar på bästa möjliga sätt och fokusera på 
att ha en bättre hälsa.  
 
Vikten av fysisk aktivitet 
“Jag älskade varje sekund som jag kunde yoga, särskilt när kroppen var som mest utsatt av 
cellgiftsbehandlingen. När kroppen orkade och ville yoga.” (Björkegren Jones, 2014 s. 94) 
Det var ett mentalt verktyg att röra på sig och var en hjälp till att hantera jobbiga situationer 
rent mentalt samtidigt som deras kroppar byggdes upp. Yoga och rörelse hade varit 
betydelsefull för flera redan innan sjukdomen, men upplevdes ännu mer betydelsefullt när de 
blev sjuka. Vissa dagar, när de kände att sjukdomen tog överhand, kunde de ändå känna en 
enorm tacksamhet över det som kroppen klarade av att göra. “Tack min vackra, fantastiska 
och starka kropp. Tack för att du hjälper mig att ta mig igenom det här. Jag lovar att ta hand 
om dig och lyssna på dig.” (Björkegren Jones, 2014 s. 44).  
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Det framkom tydligt att vara bestämd när det gällde träningen och att det var en motivation 
till att förhoppningsvis kunna bli frisk och samtidigt känna hälsa under sjukdomstiden. “Trots 
att jag var ständigt dödstrött hade jag ändå bestämt att jag skulle försöka träna varje dag på 
min spinningcykel…. Jag visste också att det var nödvändigt att röra på mig, hur trött jag än 
var.” (Höglund, 2012 s. 195). Även om tröttheten var enorm var det centralt att vara envis och 
att kunna se envisheten som en tillgång. Samtidigt som det var viktigt att hålla på med rörelse 
av olika slag var det även viktigt att lyssna på sin kropp och vila när den behövde det. I 
kombination med träning och vila var även goda matvanor en betydelsefull del för hälsan och 
tillfriskningen. 
 
Kostens betydelse 
Att äta nyttig mat var ett aktivt val. Det kunde exempelvis vara ickeprocessad mat, alltså mat 
som inte har blivit tillagad och är näringsrik, ekologisk och närodlad samt att få i sig mycket 
vätska. Det kändes väsentligt att rensa sin kropp från olika gifter och inte belasta den mer än 
den redan blev, med bland annat cellgiftsbehandlingarna. Maten kunde påverka måendet och 
kunde vara till stort stöd under sjukdomstiden samt att det var lättare att ta sig igenom en 
cancerbehandling om de åt nyttigt och bra.  
 
De tog reda på vad cancerpatienter borde äta och ha för livsstil när det gällde att hjälpa 
kroppen att klara av en cancersjukdom, att viss mat skulle undvikas eller föredras då det 
kunde gynna cancerns tillväxt medan annan mat kunde verka hämmande på tumörtillväxt. 
”Carina som själv har erfarenhet av sjukdomen tipsade också om att äta gurkmeja och 
naturligtvis äta massor av antioxidanter. Gojibär har blivit en av mina favoriter och det har jag 
nu köpt i storpack, så jag kan frossa.” (Wessman, 2012 s 60-61). De ville hålla sina kroppar 
fria från gifter så mycket de kunde och en kvinna gjorde en liknelse med att vara gravid. Hon 
skrev att en gravid kvinna ofta vill försöka äta nyttigt för barnets bästa och att kosten vid 
cancersjukdom är betydelsefull för den drabbades hälsa. De gjorde allt vad de kunde för att 
vara kostmedvetna och därför inte skulle kunna klandra sig själva om de inte blev fria från 
cancern.  
 
Omgivningens betydelse 
Nära och kära var betydelsefulla under sjukdomstiden och var tydliga med att de inte hade 
klarat sig lika bra utan dem. Att de kunde känna stöd och tröst samt uppmuntran och hopp 
från omgivningen gjorde att viljan till att kämpa för ett friskt liv ökade. “Men jag behövde 
närhet och känslan av att inte vara ensam. Jag hade aldrig klarat det ensam.” (Björkegren 
Jones, 2014 s. 21).  
 
Familjen 
Familjen gav styrka och glädje. De drabbade ville för sig själva och för sina familjer kämpa 
mot cancern för att inte lämna dem. Känslan av att inte kunna se bland annat sina barn och 
barnbarn växa upp fick dem att finna kraften att kämpa mot cancern. Även om alla i familjen 
på olika sätt blev drabbade av sjukdomen menade de flesta att det var väsentligt att kunna 
prata om allt som berörde cancern och stötta varandra. Det var betydande att familjen förstod 
den drabbades situation, att livet inte skulle vara som vanligt en tid framöver. “Hela tiden 
fanns Ingemar med. Det kändes underbart att få hålla honom i handen. Man blir som ett litet 
hjälplöst barn i en sådan här situation.” (Johansson, 2014 s. 20).  
 
Tack vare ett stabilt stöd i sin hemmiljö kunde den drabbade familjemedlemmen slappna av 
och hämta ny kraft till att känna sig starkare och klara av situationen. “För det är viktigt att 
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prata med någon, att få ur sig det man känner och tänker men också att ha någon att kunna få 
skratta åt eländet tillsammans med.”  (Borén, 2014 s. 81). “Min vackra fantastiska man, ingen 
kan som han ge mig det här lugnet. Tryggheten att vara i det jag är, att han säger att jag är 
vacker, fast jag ser ut som en fågelunge.” (Björkegren Jones, 2014 s. 58).  
 
Att få tillåta sig att känna sig liten och svag med sin familj hjälpte kvinnorna att få ny energi 
som de kunde använda när sjukdomen visade sig från sina sämsta sidor. En del nämnde även 
vikten av att ta tillvara på de stunder man var med sin familj, att skratta och känna glädje 
tillsammans. Det stärkte banden inom familjen och gav den drabbade känslan av 
hälsa, mening och livskraft.  
 
Vänner 
Även stödet från vänner och bekanta var viktigt för samtliga. De flesta kände att deras vänner 
gav dem mycket stöd och glädje. Vännerna hade mer distans till sjukdomen och det upplevde 
många av de drabbade som skönt. De lade inte fokus på det sjuka hos den drabbade utan 
bidrog med roliga saker och fick ofta den drabbade att tänka på annat än sin sjukdom. De bad 
några av sina vänner att bara prata om positiva saker. “snälla, hjälp mig att skratta och vara 
glad…. Berätta roliga saker som era barn har sagt, berätta om knäppa grannar, ja, vad ni vill.” 
(Titor, 2014 s. 54). ”Jag blir så berörd av omtänksamhet. Den som är på riktigt, den som 
berör.” (Björkegren Jones, 2014 s. 91). 
 
Det framkom att det inte behövdes särskilt mycket av vad vännerna gjorde för att den 
drabbade skulle uppskatta det. “Varje gåva, blomma, tanke, kort, mejl som jag fått med 
välgångsönskningar har stärkt mig enormt mycket. Jag tror inte att jag hade känt mig så pass 
bra och stark, utan allt det stödet.” (Wessman, 2012 s. 18). 
 
Vården 
Från att ha kunnat ta hand om sig själva tvingades nu de drabbade att lämna över sig i 
sjukvårdens händer. Att kunna släppa taget om sig själv och känna tillit kunde upplevas svårt. 
Även om det stundtals var svårt var de tvungna att lita på sjukvårdens kunskaper och att det 
skulle hjälpa dem att förhoppningsvis bli fria från cancern. Sjukhusmiljön blev nu ett andra 
hem för dem. I och med att de drabbade tillbringade mycket tid på sjukhus blev 
sjukvårdspersonalen betydelsefulla. Ett bra bemötande och att känna tillit till vårdens 
kunskaper var viktigt för att känna trygghet och hopp om att kunna bli frisk. 
 
Sjuksköterskans betydelse 
Kvinnorna upplevde det betydelsefullt att bli sedda och bekräftade, att inte känna sig 
bortglömda i den utsatta situationen de hade hamnat i - att sjuksköterskan var förstående och 
lyssnade på dem genom att ta sig tid och vara närvarande.  
 
“Jag älskade dessa nattens änglar för deras godhet och deras omsorger. De förstod hur sjuk 
jag var och de gjorde allt för att mina svarta nätter skulle bli så uthärdliga som möjligt.” 
(Höglund, 2012 s. 92).  
 
Att bli välinformerade om hur det gick med cancern, att personalen var ärliga och uppriktiga 
även om beskeden inte alltid var goda uppskattades. Att inte behöva leva i ovisshet gjorde att 
de kände sig mer lugna. Genom att de fick förklarat för sig varför vissa undersökningar 
behövde göras bidrog det till att de lättare kunde förstå och acceptera vad sjuksköterskan 
ibland gjorde och varför. Kvinnorna uppskattade att oron kring cancern blev tagen på allvar 
och att sjuksköterskan kunde se och förstå att det kändes jobbigt för dem. “Jag talade om att 
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jag var hemskt nervös och de berättade de i detalj om vad som skulle ske och hur de skulle 
göra. Det gjorde att jag kunde slappna av.” (Johansson, 2014 s. 43). 
 
Även närhet kändes betydelsefullt, genom att lägga en hand på axeln eller ge en kram kunde 
sjuksköterskan trösta och stärka den sjuke. Flera beskrev vikten av att ha någon vid sin sida, 
att någon var närvarande rent fysiskt. Sjuksköterskan kunde med hjälp av sin närvaro både 
psykiskt och fysiskt stärka och vägleda den sjuke till att uppleva hälsa under sjukdomens 
olika förlopp.  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur cancerdrabbade fann hälsa trots cancersjukdom och då 
det handlade om att förstå kvinnornas upplevelser användes en kvalitativ innehållsanalys. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att inom vårdvetenskapen, när det handlar 
om förståelse av texter, används ofta en kvalitativ innehållsanalys och att vanliga texter som 
då används kan vara dagboksanteckningar. En annan lämplig metod hade kunnat vara en 
intervjustudie. Däremot kan det bli känsloladdat för den drabbade samt att en uppföljning om 
deras mående inte hade varit möjlig. I flera av de valda böckerna hade kvinnorna lagt in 
dagboksanteckningar från sin sjukdomstid, vilket gör det lättare att kunna förstå 
upplevelserna. En kvalitativ innehållsanalys gör att studiens syfte kan besvaras på bästa sätt 
(ibid.).  
 
Självbiografier valdes för att komma så nära de drabbade kvinnornas upplevelser av 
sjukdomen som möjligt. Deras egna historier blev framförda på deras sätt, så som de ville få 
det berättat. Det hade kanske blivit andra berättelser om det var någon annan än de drabbade 
som skrivit böckerna då självbiografier är berättelser om egna händelser och personens egen 
livshistoria berättas (Segesten, 2006). När böckerna söktes fram diskuterades relevanta sökord 
för att försöka hitta rätt böcker till syftet. Böckerna hade kunnat diskuterats ytterligare samt 
att sökhjälp från Linnéuniversitetets bibliotekarier hade varit ett alternativ för att möjligen 
finna bättre böcker.  
 
Libris är en databas som rekommenderas av Linnéuniversitetet och används vid sökning av 
självbiografier och det var enbart den som användes. Det gör att det kan ha missats andra 
lämpliga självbiografier för studien. Axelsson (2012) skriver om avgränsning av material, att 
det är viktigt att kunna hitta sätt att begränsa materialet på och då kunna göra en bedömning 
för att hitta den mest relevanta datan till studien. För att begränsa materialet lästes längre 
sammanfattningar av böckerna via www.adlibris.se för att bedöma materialet och välja ut 
relevanta böcker. Sammanfattningarna lästes noggrant och en positiv känsla skulle genomsyra 
innehållet och av dessa valdes sex självbiografier till studien.  
 
För att avgränsa materialets mängd ytterligare användes inklusions- och exlusionskriterier 
vilket innebär att vissa texter behålls eller väljs bort (Friberg, 2006). Inklusionskriterier var 
svenska vuxna med cancer samt att böckerna skulle vara skrivna av de drabbade själva. 
Exklusionskriterier var cancerdrabbade barn och män, samt de böcker där det saknades en 
övergripande positiv känsla. Vid val av ålder sattes en nedre gräns på 18 år men dock ingen 
övre gräns. Om en övre åldersgräns hade satts hade det kunnat begränsa urvalet av böcker och 
resultatet hade kunnat se annorlunda ut. Trots avsaknad av övre åldersgräns gick det att finna 
böcker skrivna av kvinnor i medel- och övre medelåldern. Det är viktigt att förstå, att även om 
kvinnorna har mycket gemensamt så kan det vara skillnad på hur saker upplevs på grund av 
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exempelvis ålder (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En kvinna som vid 25-årsålder 
har fått sin livmoder bortopererad är förmodligen i en annan fas i livet jämfört med en kvinna 
som gått igenom samma sak vid 55-årsålder. Båda är kvinnor men förmodligen har den äldre 
kvinnan redan barn medan den yngre kvinnan fortfarande är i en fertil ålder, och detta kan 
göra att ålder kan ha betydelse för hur ett resultat utformas. Genom att välja böcker med 
övergripande positiva känslor gjorde det möjligt att få fram ett trovärdigt resultat som 
besvarade syftet och frågeställningarna. 
 
I en av böckerna hade den drabbade även sjukdomen epilepsi som hon hade haft som barn och 
som kom tillbaka under sin sjukdomstid med cancer. Stundtals kunde det upplevas att det tog 
överhand i hennes berättelse, att det kunde vara mycket fokus på epilepsin. Epilepsi kan vara 
ett symtom vid cancer i hjärnan, men den tog ett stort fokus i bokens innehåll. Det fanns ändå 
delar av boken som kunde användas till studien, men det hade kanske kunnat finnas en annan 
mer lämplig bok. En annan upplevdes inte ha en lika positiv inriktning som de andra fem 
författarna hade och var därför inte lika användbar. Detta kan göra att datamaterialet blir 
mindre. Författarna till denna studie kunde därför ha varit mer noggranna vid val av material 
och istället kanske valt två andra böcker som var mer lämpade. Trots detta fanns det delar att 
använda till studiens resultat. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att det är 
viktigt att vara noggrann i urvalsprocessen för att kunna få ett ännu mer trovärdigt resultat.  
 
När böckerna hade valts ut skulle de granskas enligt en källkritisk mall för att bedöma 
kvaliteten på dem (Segesten, 2006). Det var svårt att granska självbiografierna utifrån en mall, 
då böckerna främst handlar om upplevelser och tankar. När författarna själva har skrivit sina 
böcker och i vissa fall hade dagboksanteckningar, var det svårt att inte förstå det som sant och 
riktigt. Att kritiskt granska utsatta människors upplevelser och tankar kändes som ett påhopp 
mot individerna i böckerna. Trots detta upplevdes det att det gick att använda den källkritiska 
mallen utan att det kändes som ett påhopp. Att leta efter andra mallar för att kunna granska 
självbiografierna hade varit ett alternativ, samtidigt som den mall som användes upplevdes 
räcka för att bedöma att böckerna hade god kvalitet.  
 
Det framkom i de valda böckerna att de skrev om sina upplevelser för sig själva och för andra 
i liknande situationer. De ville delge sina erfarenheter och att det går att leva ett gott liv trots 
cancersjukdom. Böckerna skrevs inte ur ett vinstsyfte. 
 
Var och en läste samtliga böcker och diskuterade innehållet tillsammans. De känner dock att 
de hade velat ha mer tid till det, för att viktiga delar kanske har missats längs vägen. 
Ytterligare en anledning till att få fram ett bättre resultat var att författarna kunde ha 
strukturerat upp hur de skulle gå tillväga när de på varsitt håll samlade in och sammanfattade 
datan till resultatet. Ett sätt att kunna strukturera upp det hade kunnat vara att ta det steg för 
steg framåt, exempelvis att efter varje bok diskuterat noggrant kring innehållet och gjort en 
gemensam sammanställning (Axelsson, 2012).  
 
För att analysera innehållet i böckerna plockades meningsbärande delar ut med tillhörande 
steg i en process (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Den sortens innehållsanalys har 
inte använts tidigare och upplevdes stundtals svårarbetad, dels att förstå hur det skulle gå till 
och även hur det skulle presenteras på ett lättförståeligt sätt i löpande text. Trots att det var 
svårt i början var det ett bra verktyg att använda. 
 
Den kvalitativa metod som har använts har varit bäst lämpad för studiens syfte, då den med 
fördel används inom vårdvetenskapen och att den kan anpassas till författarnas erfarenhets- 
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och kunskapsnivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Med hjälp av den valda metoden 
och det systematiska arbetssätt som har tillämpats går det att lita på att resultatet är säkert och 
bidrar med trovärdig kunskap. 
 
Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom det att den drabbade försökte må bra, finna hälsa, och göra det 
bästa av situationen med en cancersjukdom. För att de drabbade skulle klara av att kämpa mot 
sjukdomen var det viktigt för dem att acceptera situationen, att de inte kunde göra så mycket 
åt att de hade blivit sjuka. Det gjorde att de lättare kunde må bra och känna hälsa under sin 
sjukdomstid. Birkler (2007) skriver att det är svårt att kunna uppleva hälsa under sjukdom då 
han skriver att hälsa är frånvaro av sjukdom, medan Dahlberg och Segesten (2010) menar att 
det går att ha hälsa och “må bra” trots sjukdom. I självbiografierna framkom det tydligt att 
hälsa kunde infinna sig trots att de var drabbade av cancersjukdom.  
 
Dahlberg och Segesten (2010) skriver att när man drabbats av en allvarlig sjukdom, hittar 
strategier som gör att det går att hantera det svåra som sjukdomen kan innebära. De menar att 
om livet ska kännas meningsfullt bör dessa strategier prioriteras. Flera av de drabbade 
funderade själva på vad de kunde göra för att livet skulle bli så bra som möjligt och hur de 
skulle överleva, eftersom det centrala var att bli frisk. De skrev att de hittade styrka inom sig 
själva och att de använde det som en resurs till att bli friska. Nygren och Lundman (2009) 
skriver generellt om den inre styrkan, att den främjar hälsa och välbefinnande och är en resurs 
som varje människa bär på. Det framkom att det var viktigt att tänka på sig själva och sitt eget 
bästa. De ville tänka på sin hälsa i första hand och att kroppen mådde så bra som det gick. 
Upplevelsen av hälsa kan göra att sjukdomen inte alltid får så stort fokus och kan därigenom 
göra det lättare att leva och ta sig an saker som får en att må bra (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Kvinnorna försökte leva ett så normalt och vanligt liv som möjligt, så som de hade levt innan 
sjukdomen. Genom att de försökte leva så vanligt som möjligt gjorde det att tanken kring att 
känna sig som ett offer för cancern kunde minska. Det gjorde det även lättare för dem att 
försöka tänka mer positivt och omvända de negativa tankarna. Birkler (2012) menar att varje 
människa mer eller mindre kan göra olika val kring hur de vill hantera situationer i livet, att 
det är individen själv som bestämmer hur den vill se på saker och ting. Genom att välja en 
positiv inriktning under sin sjukdomstid gjorde det att de drabbade kunde njuta mer av livet 
och finna hopp om att bli friska. 
 
När sjukdom drabbar en förändras ofta synen på livet och man lär sig uppskatta och känna 
tillfredsställelse för det lilla i tillvaron som inte varit lika uppskattat tidigare (Birkler, 2012; 
Dahlberg & Segesten, 2010). De drabbade njöt av att utöva enkla vardagliga aktiviteter och 
beskrev i böckerna hur mycket det betydde för dem. Saker de inte reflekterat kring tidigare 
och tagit för givet över innan sjukdomen, blev nu viktiga och betydelsefulla. De vardagliga 
sysslorna som de klarade av att utföra fick dem att må bra och känna hälsa. Ternerstedt och 
Norberg (2009) skriver att allt nu inte blir taget för givet och att positiva reflektioner kring 
vardagliga sysslor gör att de blir mer uppskattade och lättare att utföra.  
 
Flera hade redan innan de drabbades av sin sjukdom en sund livsstil i form av träning och 
matvanor och det blev ännu mer betydelsefullt för dem under sjukdomstiden. Det var viktigt 
för dem att ha en stark kropp som skulle klara av det som kroppen nu utsattes för i form av 
själva cancern, men även behandlingarna. De sökte själva upp mycket information om vad de 
kunde göra för att ha en bättre hälsa. Wiklund (2003) skriver om resurser och att tillgången på 
dessa kan stärka hälsan, vilket kvinnorna kunde utnyttja då de redan innan hade en sund 
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livsstil som exempelvis goda motionsvanor. Willman (2014) talar om vikten av att se kroppen 
som en helhet, att en stark och hälsosam kropp även stärker det psykiska måendet, att de 
påverkar varandra. Johansson (2014) styrker detta då även hon menar att livsstilen har 
betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan. Resultatet beskriver att träning gjorde att 
de mådde bra både mentalt och kroppsligt och att de var en betydande del i att känna hälsa 
och finna livskraft. Fysisk aktivitet i samband med cancer är ett verktyg för det fysiska och 
psykiska välbefinnandet under behandlingstiden och att det är viktigt för de drabbade trots att 
sjukdomen gör dem trötta av alla biverkningar Cheville, Dose, Basford och Rhudy (2012). 
Det framkom tydligt att de hade en bestämdhet och motivation när det gällde träningen. 
Träningen fanns där hela tiden även om sjukdomen ibland gjorde dem trötta. Rydholm 
Hedman (2014) skriver om betydelsen av att våga tro på sig själv och sin motivation till att 
utföra olika fysiska aktiviteter samt att humör och känslor spelar roll. Den bestämdhet som 
infann sig till att sköta om sina kroppar och viljan att bli friska, kan ha varit en stor anledning 
för dem att utöva sina fysiska aktiviteter. Det framkom även att när den psykiska hälsan 
upplevdes positiv av individen var den en tillgång till att klara av sjukdomstiden.  
 
Individerna hade redan innan sin sjukdom sunda livsstilar, vilket gjorde det lättare för dem att 
hålla fast vid det när de blev sjuka. Detta var mycket betydande för deras hälsa och 
välbefinnande. Innebörden och upplevelsen av begreppet hälsa är individuellt, vilket ska 
respekteras. Trots att uppfattningen av hälsa är olika mellan individer, föredras en god livsstil 
då det kan ge en bättre hälsa under sjukdomsförloppet. Det är viktigt att möta alla patienter på 
deras egen nivå och försöka vägleda dem till en bättre hälsa utifrån deras resurser och behov. 
Enligt Natt och Dag (2011) som har skrivit om fysisk rehabilitering vid cancer, framkommer 
det att utövande av fysisk aktivitet som exempelvis yoga eller promenader kan lindra smärta 
och oro samt göra att hälsan påverkas positivt. Att träna och vara hälsosam kan vara svårt då 
symtom som trötthet och orkeslöshet kan infinna sig. Eftersom det framkommer tydligt att 
fysisk aktivitet är betydande för hälsan är det viktigt att vårdpersonal stöttar och uppmuntrar 
det som patienten orkar göra. 
 
Det framkom att goda matvanor var betydelsefullt, att kroppen inte fick i sig gifter, att de då 
istället valde exempelvis ekologisk mat. Johansson (2014) skriver om kostens betydelse vid 
sjukdom, att det bedrivs forskning inom området men att det inte riktigt går att dra generella 
slutsatser att viss mat motverkar cancer. Hon skriver ändå att exempelvis vitamin A och D är 
betydelsefulla i celldelningsprocessen. Det kan trots allt finnas en viss risk med att de 
drabbade sökte information om “bra” mat vid cancersjukdom, då det kan vara svårt att lita på 
allt som står på internet. Även om internet kan vara en osäker källa i vissa fall, gav det ändå 
hopp om att de själva kunde försöka påverka sitt liv och sjukdomens förlopp.  
 
Att få stöd från familj och vänner var betydelsefullt för de drabbade då de bidrog till en ökad 
hälsa under sjukdomsperioden. Stödet som de fick från dem ökade både livsglädjen och 
livskraften, det fanns tack vare dem en mening till att kämpa för att överleva cancern. Vikten 
av stöd från familj och vänner samt att ha kul tillsammans gav de drabbade styrka och energi. 
De drabbade författarna upplevde en trygghet när de umgicks med sina närstående. Dahlberg 
och Segesten (2010) skriver att tryggheten hotas när man blir sjuk då kontrollen kring den 
egna kroppen kan gå förlorad och att det då är viktigt att ha stöd från sin omgivning som kan 
öka tryggheten. Jones (2015) skriver i sin artikel om kvinnor med bröstcancer, att det är svårt 
att gå igenom det ensam och att familj och vänner är betydelsefulla när det gäller att få stöd. 
Jones skriver även att de personer runt omkring den drabbade hjälps åt och ställer upp för att 
underlätta sjukdomstiden, som kan vara olika vardagssysslor som att handla och städa. Att 
den drabbade har folk runt omkring sig som förstår och kan trösta kan bidra till att den känner 
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hopp. Birkler (2007) menar att närhet av olika slag med andra människor är ett grundläggande 
behov för människan och att det behovet blir starkare när hälsan sviktar. 
 
Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2012) skriver i deras artikel om behovet av socialt 
stöd vid cancersjukdom, att den sjuke hela tiden visste att om den hade stöd från sin familj 
gjorde det att den fick det stöd som behövdes. De menar även att det kan behövas en viss 
balans mellan närhet och distans i de sociala relationerna då det är viktigt för den drabbade att 
våga säga nej till det sociala behovet när den inte har ork. Dahlberg och Segesten (2010) 
skriver om ensamheten då man kanske inte har något stöd från sin omgivning och att 
ensamheten kan bli tydligare vid sjukdom. Man väljer inte att bli sjuk och när sjukdom 
drabbar en är omgivningen extra viktig för den drabbade. Vårdpersonal bör tidigt tar reda på 
hur patientens livssituation ser ut och om patienten har stöttning hemifrån eller inte.  
 
Studiens resultat visar att ett bra bemötande av sjukvårdspersonalen var viktigt för den 
drabbade. Vårdmiljön kan kännas otrygg och främmande och det kan vara svårt att förstå vad 
som kommer att hända. Det är av vikt att vårdpersonalen förstår detta, trots att det är deras 
hemmamiljö, och att de ser varje drabbad som en unik person med olika erfarenheter 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Individerna skrev att de kunde känna sig utelämnade men att de 
samtidigt kände sig trygga med vårdens kompetens och att personalen skulle hjälpa dem till 
att förhoppningsvis bli friska. De upplevde även att om sjukvårdspersonalen tog sig tid och 
var närvarande gjorde det att de drabbade kände tillit, blev sedda och bekräftade. Dahlberg 
och Segesten (2010) menar att patienten tappar energi och välbefinnande när vårdpersonal 
inte ser eller lyssnar samt att vårdarna förstår vilket intryck de förmedlar till patienten.  
 
För många var information från sjukvården viktigt. De ville ha information om sitt 
sjukdomstillstånd och vad som skulle hända härnäst. Tingström (2014) skriver att 
sjuksköterskor ska kunna informera patienten med respekt så hon eller han förstår budskapet. 
Patterson, Millar, Desille och McDonald (2012) understryker också om vikten av information. 
De menar att vårdpersonal ska ge den drabbade svar på de frågor som ställs och att de 
försäkrar sig om att patienterna förstår svaren de får, samt att vårdpersonalen bör vara öppna 
och beredda på att få frågor som rör både det psykiska och fysiska. De drabbade kvinnorna 
upplevde att sjukvårdspersonalen bidrog till en bättre hälsa för dem genom deras bemötande, 
stöd och kunskap. Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2011) skriver att man ska 
bemöta patienterna på ett lugnt och respektfullt sätt vilket gör att patienten känner stöd och 
upplever att det underlättar för dem i deras situation. Sjuksköterskan bör förstå att det är en 
utsatt situation när man som patient utelämnas till vårdens händer. Här är det centralt att en 
stärkande vårdrelation byggs upp, som gör att patienten känner trygghet och tillit till 
sjuksköterskan och det är alltid vårdarens ansvar hur denna vårdrelation blir och hålls givande 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Hälsa är vårdvetenskapens grundpelare och det är sjukvårdens ansvar att stödja och stärka den 
hos patienten. Resultatet visar tydligt vad det är som bidrar till att känna hälsa under en 
sjukdomstid och därför är det viktigt att sjukvården intresserar sig för patientens livsvärld och 
vilka faktorer som ger mening och livskraft. Eftersom cancer är en sjukdom som ökar är just 
ny forskning kring cancer väsentlig. Då är även den vårdvetenskapliga aspekten betydelsefull 
för att vården ska bli vårdande. Genom att ta till sig de övergripande fynden i detta 
examensarbete kan hälsan hos cancerdrabbade stärkas med hjälp av att våga se positivt. Om 
de positiva hälsofaktorerna stärks kan vården bli ännu bättre, mer individanpassad samt att 
patienten får en positiv upplevelse av vården.  
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Förslag till fortsatt forskning 
I och med att cancer är en sjukdom som ökar, ökar därmed också forskningsbehovet kring 
patientens upplevelser av sjukdomen. Det finns en hel del forskning gjord kring den 
medicinska vården, men att den egna upplevelsen av sjukdomen bör ytterligare undersökas 
och forskas kring. Det framkommer i självbiografierna att upplevelsen av att vara drabbad av 
cancer behöver bli uppmärksammad, då det har en stor betydelse för hur man ska ta sig 
igenom sjukdomen. I den här studien har kvinnor studerats, men en liknande studie baserad på 
cancerdrabbade män skulle vara intressant för att bredda kunskapen kring detta ämne. I 
diskussionsdelen tog författarna till denna studie upp om hur cancer kan upplevas beroende på 
ålder, hur åldern kan påverka hur tankar och känslor kring sjukdomen ser ut och att faser i 
livet kan se olika ut från individ till individ. För att undvika en överförbarhet, som det 
exempelvis kan bli med ett brett åldersspann, av en och samma cancerdiagnos skulle en studie 
med ett mer avgränsat åldersintervall av deltagarna kunna genomföras. Som blivande 
sjuksköterskor är det viktigt att inte glömma att det är unika patienter med olika tankar och 
erfarenheter som de kommer att möta i sin kommande yrkesroll. Det hade därför även varit 
intressant att undersöka hur sjuksköterskor upplever att de kan understödja hälsan hos de 
cancerdrabbade, samt vilka strategier de använder.  
 
SLUTSATS 

Studien visar betydelsen av att ha en inre kraft och ha en bestämdhet att bli frisk. Att den 
drabbade personen vågar se ljust på framtiden trots sjukdom och bestämma sig för att leva 
trots en ovisshet om man ska överleva eller ej. Det var väsentligt att se till sitt eget bästa och 
sköta om sin kropp på bästa möjliga sätt då kroppen utsattes för stora påfrestningar både av 
sjukdomen i sig och av olika behandlingar. Det framkom att både goda matvanor och fysisk 
aktivitet under sjukdomsperioden stärkte hälsan. Stödet från familj och vänner hjälpte 
patienterna till att må bra och känna hälsa under sin sjukdomstid. Det gjorde att de kände 
glädje och fick kraft till att fortsätta kämpa för att överleva. De framkom tydligt att det stödet 
var ovärderligt och att ensam inte är stark. Om man har en cancersjukdom och tillbringar 
mycket av sin tid på sjukhus är även stödet från sjukvårdspersonal betydelsefullt. Genom ett 
lugnt och fint bemötande gav sjukvårdspersonal de drabbade trygghet och tillit. 

Med vetskapen om vilka faktorer som kan bidra till att cancerdrabbade patienter kan känna 
hälsa under sjukdomstiden bör den vård som de drabbade får fortsätta att hålla hög nivå och 
bli ännu mer individanpassad. 
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Bilaga 1 - Systematisk sökning av självbiografier 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
självbiografier 

Libris 2016-03-08 cancer* 19262  

  avgränsa genreform: 
biografi 

115  

  avgränsa språk: svenska 94  

  avgränsa typ: bok 92  

  avgränsa författare/upphov: 
kvinnor 

32 3 
Karin Björkegren Jones 
Ulrika Borén 
Elisabet Höglund 

Libris 2016-03-10 livmoderhalscancer 57  

  avgränsa typ: bok 51  

  avgränsa språk: svenska 28  

  avgränsa författare/upphov: 
kvinnor 

9 1 
Solweig Wessman 

Libris 2016-03-10 cancer 18279  

  avgränsa titel: bröstcancer 97  

  avgränsa typ: bok 53  

  avgränsa språk: svenska 49  

  avgränsa författare/upphov: 
kvinnor 

33 1 
Monika Titor 

Libris 2016-03-10 cancer* 19266  

  avgränsa titel: inte dö 5 1 
Monique Johansson 

 
En * efter vissa sökord gör att dessa öppnas upp och att relevanta böcker inte missas. 
 
När avgränsning till kvinnor gjordes räknades antalet kvinnliga författare för hand. På Libris 
finns det ingen automatisk avgränsningsfunktion att kunna välja kvinnor eller män. 
 
 

 



 

Bilaga 2 - Källkritik av tryckt text 
 

• Vilken form av litteratur - vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 
populärvetenskap eller annat? 

• Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för materialet? 
• Vem/vilka är författaren/författarna - vilken kompetens har de inom området, vilka 

värderingar har de, vilket perspektiv har de, vilket mål har de haft när de har skrivit? 
• När trycktes materialet - har tidpunkten någon betydelse för att förstå innehållet? 
• Har texten blivit kvalitetsgranskad - av vem och i vilket syfte? 
• På vilket sätt kan materialet användas för att öka kunskapen inom området? 

 
(Segesten, 2006 s. 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Kvalitetsgranskning                                                                                                                  s. 1 (3) 

Titel, 
författare, 
årtal,       
land 

Litteraturform Ansvarig 
utgivare, 
land 

Författaren Bokens 
tryckning 

Kvalitetsgranskning 
genom 

Bokens innehåll 
som bidrar till 
akademisk 
utveckling i 
vårdvetenskap 

”Jag vill fan 
leva”,        
Karin 
Björkegren 
Jones 
2014 
Sverige 
 

Självbiografi Pocketförlaget 
Sverige 

Hon drabbades av 
en aggressiv 
bröstcancer och 
beskriver även om 
glädjen av att kunna 
njuta av livet. 

Boken trycktes 
2014 två år efter 
att hon fick sin 
diagnos. 

Boken granskades 
genom bokförlaget. 

Hon beskriver 
hur hon trots 
sjukdom kände 
hälsa och vilka 
faktorer som 
gjorde att hon 
fick livskraft. 

”Lysande 
stjärnor på en 
nattsvart 
himmel”,  
Ulrika Borén 
2014   
Sverige 

Självbiografi Eget Förlag 
Sverige AB 
Sverige 

Hon drabbades av 
hjärntumör och 
beskriver hur hon 
försöker se positivt 
på livet trots 
sjukdom 

Boken trycktes 
2014, två år efter 
hon fick sin 
diagnos. 

Boken granskades 
genom bokförlaget. 

Hon beskriver 
hur hon hanterar 
sin sjukdom och 
hur hon försöker 
vända negativa 
tankar och se 
dem på ett 
positivt sätt. 
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Titel,   
författare,  
årtal,            
land 

Litteraturform Ansvarig 
utgivare,       
land 

Författaren Bokens 
tryckning 

Kvalitetsgranskning 
genom 

Bokens innehåll 
som bidrar till 
akademisk 
utveckling i 
vårdvetenskap 

”Nattens 
änglar”,  
Elisabet Höglund  
2012         
Sverige 

Självbiografi Ekerlids förlag 
Stockholm, 
Sverige 

Hon drabbas av 
flera tumörer på 
organ i magen. 
Hon skriver om 
upplevelser av 
vården där bland 
annat 
sjuksköterskorna 
bidrog till en 
bättre hälsa 

Boken trycktes 
2012, ett år efter 
hon fick sin 
diagnos. 

Boken granskades 
genom bokförlaget. 

Hon skriver 
mycket om sina 
vårderfarenheter 
då hon beskriver 
hur viktigt det är 
med att bli bemött 
med respekt och 
värme. 

”Jag tänker inte 
dö av cancer”, 
Monique 
Johansson     
2014         
Sverige 

Självbiografi Gnosjö 
bokproduktion 
AB / minbok.nu. 
Sverige 

Hon drabbas av 
hjärntumör och 
skriver om sin 
oro, men även om 
hoppet och 
anhörigas 
betydelse. 

Boken trycktes 
2014, ett år efter 
hon fick sin 
diagnos. 

Boken granskades 
genom bokförlaget. 

Hon skriver om 
vikten av att ha 
nära och kära som 
bryr sig, samt hur 
cancervården kan 
se ut och om 
hoppet att bli 
frisk. 
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Titel,   
författare,   
årtal,            
land 

Litteraturform Ansvarig 
utgivare,     
land 

Författaren Bokens 
tryckning 

Kvalitetsgranskning 
genom 

Bokens innehåll 
som bidrar till 
akademisk 
utveckling i 
vårdvetenskap 

”Kul med cancer 
– hur man tar sig 
igenom 
bröstcancer”, 
Monika Titor 
2014         
Sverige 

Självbiografi Gryf förlag 
Sverige 

Hon drabbas av 
bröstcancer och 
hon skriver om hur 
hon tar sig igenom 
sjukdomen med ett 
positivt fokus. 

Boken trycktes 
2014, tre år efter 
hon fick sin 
diagnos. 

Boken granskades 
genom bokförlaget. 

Hon skriver att 
det går att ha kul 
och att kunna 
skratta även om 
man är sjuk. Hon 
menar att det är 
lättare att leva om 
man känner 
glädje. 

”Min cancer : en 
resa i kropp och 
själ”,       
Solweig 
Wessman      
2012         
Sverige 

Självbiografi Nomen Sverige Hon drabbas av 
livmoderhalscancer 
och hon skriver om 
att ha ett positivt 
fokus till livet och 
hur hon genom sin 
livsstil känner 
hälsa under sin 
sjukdomstid. 

Boken trycktes 
2012, två år efter 
hon fick sin 
diagnos. 

Boken granskades 
genom bokförlaget. 

Hon skriver om 
betydelsen av 
goda matvanor 
och vikten av 
fysisk aktivitet i 
samband med 
cancersjukdom, 
hur detta bidrog 
till en bättre hälsa 
för henne. 

 



 

Bilaga 4 - Presentation av självbiografierna 

Karin Björkegren Jones 
Jag vill fan leva, 2014 
2012 fick Karin reda på att hon hade drabbats av en aggressiv form av bröstcancer som skulle 
komma att behöva krävande behandling där bröstet till slut fick opereras bort. Hon skriver om 
året då hon kände mycket sorg och rädsla över sin situation, men även om glädjen av att trots 
allt kunna njuta av livet. Hon skriver om vad hennes mening med livet är. 
 
Ulrika Borén 
Lysande stjärnor på en nattsvart himmel, 2014 
Ulrika drabbades av en hjärntumör och berättar bland annat i dagboksform om sin tid med 
cancern samt hur hon försöker vända det negativa och se positivt på livet. Vi får följa henne i 
hennes vardag både i familjeliv och sjukhusvistelser. Hon skriver om sin rädsla och oro över 
framtiden, men hur hon försökte hantera det för att göra det bästa av livet i en svår situation. 
 
Elisabet Höglund 
Nattens änglar, 2012 
2011 upptäcktes en tumör på bukspottskörteln där flera kringliggande organ även var 
drabbade och behövde opereras bort. Hon drabbas av flera olika komplikationer såsom 
exempelvis dubbelsidig lungemboli och som om inte det vore nog upptäcks en ny 
cancertumör senare samma år men då på sköldkörteln. Hon berättar om både positiva och 
negativa upplevelser av vården. Elisabet skriver om sin rädsla inför döden och om ovissheten 
inför framtiden. 
 
Monique Johansson 
Jag tänker inte dö av cancer, 2014 
Monique ger en självutlämnande bild av hur cancervården kan se ut och hur den kan hindra 
livskvaliteten. Hon skriver om sin oro, men även om hopp och om anhörigas betydelse. Vi får 
följa henne från första beskedet till ett hopp om att få tillbaka ett liv utan sjukdom. 
 
Monika Titor 
Kul med cancer - hur man tar sig igenom bröstcancer, 2014 
Monika drabbas av cancer och vi får följa henne genom livet med sjukdomen med en positiv 
prägel. Hon menar att ingenting är omöjligt och att livet känns lättare att leva om skratt och 
glädje finns med. 
 
Solweig Wessman 
Min cancer : en resa i kropp och själ, 2012 
Solweig drabbas av cancer och vågar ställa sig frågan om vad som är det positiva i den här 
situationen. Genom bland annat dagboksanteckningar får vi följa henne på nära håll och hon 
på olika sätt förhåller sig till sjukdomen. 
 

 

 

 



 

Bilaga 5 - Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Yogan var mitt 
ankare i livet. Mitt 
redskap när det 
stormade både 
utanför mig och 
inuti mig.” 
Karin Björkegren 
Jones, 2014 

Betydelsen av 
att yoga. Ett 
mentalt 
redskap. 

Yoga som 
verktyg 

Vikten av 
fysisk aktivitet 

Livsstil 

“Redan samma dag 
kom mina goda 
vänner Eva och 
Björn med en vacker 
hortensia. Vilken 
otrolig glädje jag 
kände för det 
stödet.” 
Solweig Wessman, 
2012 

Glädje över att 
ha vänner som 
bryr sig.  

Glädjen över 
vänner 

Vänner Omgivningens 
betydelse 

“Efter ingreppet 
satt en gullig 
narkossköterska 
kvar hos mig hela 
tiden medan jag 
väntade på att bli 
uppskjutsad. Det 
kändes så skönt att 
ha henne där.” 
Solweig Wessman, 
2012 

Sjuksköterskan 
gav mig sin 
tid. Skönt att 
ha henne där. 

Sjuksköterskans 
stöd och 
trygghet 

Sjuksköterskans 
betydelse 

Vården 

“Jag tänkte om, att 
nu fasen får det 
vara bra. Man vet 
aldrig hur länge 
man lever så nu 
gäller det att ta vara 
på varje dag och 
tänka mer positivt.” 
Ulrika Borén, 2014 

Leva och 
uppskatta livet, 
välja livet. Ta 
tillvara på 
livet. 

Vilja leva Bestämma sig 
för att leva 

Att drabbas av 
cancer 

 


