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Sammanfattning

Bakgrund: Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och årligen dör det ungefär 
23 500 personer av obotlig cancer. Av de personer som dör årligen av cancer så är det 
ungefär 80 personer som är unga vuxna i åldrarna 16-29 år. Unga personerna har hela livet 
framför sig till skillnad från äldre personer som har levt större delen av sina liv. Att vara en 
ung vuxen och att få obotlig cancer kan innebära en livskris. Det är betydelsefullt att beskriva 
unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig cancer. För att kunna anpassa omvårdnaden 
efter unga personers individuella behov kan sjuksköterskor ha nytta av en ökad kunskap och 
förståelse för denna åldersgrupps upplevelser av att leva med obotlig cancer.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig 
cancer.
Metod: Det gjordes en kvalitativ innehållsanalys av tre patografier. Patografierna 
analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av en kvalitativ 
innehållsanalys.
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier och sex underkategorier. Kategorin 
Kroppsliga förändringar fick tillhörande underkategorier smärta, trötthet och biverkningar 
av behandling. Kategorin mental påfrestning fick underkategorierna nedstämdhet och rädsla. 
Pendling mellan hopp och förtvivlan fick en underkategori som var drömmar om framtiden.
Sista kategorin oro för anhöriga blev utan underkategori.
Slutsats: De unga vuxna visade sig ha många liknande upplevelser som tidigare beskrivits av 
vuxna personer. Det som utmärkte sig för åldersgruppen unga vuxna var att de upplevde en 
oro över att de skulle dö innan sina föräldrar samt att de inte skulle hinna bilda familj. Den 
här kunskapen kan sjuksköterskor använda sig av i omvårdnadsarbetet och det kan leda till ett 
bättre bemötande. Det skulle även kunna vara av vikt att undersöka hur det är att vara anhörig
till en person som har obotlig cancer då de anhöriga är en stor del av vårdandet. 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, livsvärld, obotlig cancer, palliativ vård, patografi, 
unga vuxna, upplevelser



Innehållsförteckning

Sammanfattning 2 

Inledning 4 

Bakgrund 5 

Upplevelser av att ha en kronisk sjukdom 5 

Unga vuxna 6 

Palliativ vård 6 

Livsvärldsteorin 8 

Syfte 9 

Metod 9 

Urval 10 

Datainsamling 10 

Patografier 11 

Dataanalys 12 

Resultat 13 

Kroppsliga förändringar 13 
Smärta 13 
Trötthet 14 
Biverkningar av behandling 15 

Mental påfrestning 15 
Nedstämdhet 16 
Rädsla 17 

Oro för anhöriga 17 

Pendling mellan hopp och förtvivlan 18 
Drömmar om framtiden 19 

Diskussion 19 

Resultatdiskussion 22 

Slutsats 26 

Självständighet 27 

Bilaga 1 Databassökningar 32 

Bilaga 2 Exempel från innehållsanalys 32 



4

Inledning

I Sverige är cancer den näst vanligaste dödsorsaken efter cirkulationssjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2016a). Det avlider ungefär 23 500 personer årligen av obotlig cancer varav 

cirka 80 personer är unga vuxna i åldrarna 16 – 29 år (Socialstyrelsen, 2016b). När botande 

behandling inte längre är möjligt övergår den medicinska behandlingen och omvårdnaden till 

palliativ vård (Lorentsen & Gron, 2011; Socialstyrelsen, 2013). De upplevelser som en 

person med cancer har av livskvalitet och hälsa påverkas av olika faktorer, bland annat av den 

medicinska behandlingen och av relationen till sjuksköterskan. Det ställer krav på 

sjuksköterskan som bör ha förmågan att möta en person med obotlig cancer och dess 

närstående med respekt, empati och mod (ibid.).

Om det inte tas hänsyn till en persons upplevelser av att leva med obotlig cancer finns det en 

risk att personen kan känna sig som ett objekt eller som ett “fysiskt problem i en 

patientskjorta” (Berterö, Eriksson & Ek, 1997). För att undvika en objektifiering av en person 

med cancer bör vårdpersonalen ha förståelse och kunskap om hur en persons upplevelser av 

obotlig cancer kan förbättras (Wess, 2007). Hur en person upplever sin sjukdom är en viktig 

kunskapskälla för att vården ska bli så personcentrerad som möjligt (Johnston-Taylor, 2005). 

Då unga vuxnas behov kan skilja sig ifrån äldres så är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar på 

de unga personerna. Tidigare studier lyfter fram att ytterligare forskning behövs för att ge en 

ökad förståelse och kunskap om hur personer i olika åldrar upplever att det är att leva med 

obotlig cancer (Aslett, Levitt, Richardson & Gibson, 2007; Taylor, Absolom, Snowden & 

Eiser, 2011; Farjou, Sinha, Shahbaz, Klaassen & Klaassen, 2013).

Av de personer som dör årligen av obotlig cancer är cirka 80 stycken unga vuxna, vilket kan 

anses vara extra sårbart på grund av deras unga ålder. Att vara en ung vuxen och få obotlig 

cancer kan innebära en kris i livet (Marris, Morgan, & Stark, 2011). Unga vuxna har hela 

livet framför sig till skillnad från äldre personer som redan har fått uppleva större delen av 

sina liv. Sjuksköterskan kan behöva anpassa omvårdnaden till denna åldersgrupp med tanke 

på deras unga ålder. Mer kunskap behövs därför kring unga vuxnas upplevelser av att leva 

med obotlig cancer för att ge en ökad möjlighet att uppfylla deras individuella behov under 

deras sista tid i livet.



5

Bakgrund

Cancer är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som har gemensamma egenskaper 

(Corner, 2009). En människas kropp består av flera miljarder celler som alla förökar sig 

genom celldelning (Johnson & Klein, 1994). Celldelning är en nödvändig process och en 

förutsättning för reparation och utveckling av kroppens vävnader. När det blir fel i 

celldelningen bildas det celler som har en annan uppbyggnad än vad de normala cellerna har. 

Dessa celler vet inte när de ska sluta växa eller dela på sig, vilket medför att de istället börjar 

växa okontrollerat. En sådan ansamling med celler bildar så småningom en tumör (ibid.).

Maligna tumörer är elakartade cellansamlingar medan benigna tumörer är godartade 

cellansamlingar (Klein, Friberg & Wiman, 2010). En malign tumör har förmågan att invadera 

omkringliggande vävnad och bilda dottersvulster, metastaser, som sprider sig till andra delar 

av kroppen, vilket benigna tumörer inte kan göra. Den medicinska behandlingen vid en 

cancersjukdom beror på vilken sorts cancer det är och vart i kroppen tumören är lokaliserad 

(Lorentsen & Gron, 2011). Kirurgi, cytostatikabehandling och strålbehandling är vanliga 

behandlingsformer som används var för sig eller i kombination med varandra vid cancer.

Upplevelser av att ha en kronisk sjukdom

Enligt Socialstyrelsen innebär en kronisk sjukdom att sjukdomen är långvarig, har en gradvis 

försämring och kvarstår under ett antal år eller tills personen avlider (Socialstyrelsen, 2014). 

Ett exempel på en kronisk sjukdom är obotlig cancer. Att få obotlig cancer som ung kan 

innebära en stor kris i livet, då unga personer har hela livet framför sig till skillnad från äldre 

personer (Marris, et al., 2011). Personer som lever med en kronisk sjukdom kan uppleva en 

existentiell ångest i form av rädsla inför döden, längtan efter döden men samtidigt en längtan 

efter livet (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Det är vanligt att personer med en kronisk 

sjukdom känner att de kämpar ensamma med sin sjukdom, då de upplever att ingen annan 

person helt kan dela eller lindra deras lidande. Det är även vanligt att personer med en 

kronisk sjukdom känner ensamhet, osäkerhet, hjälplöshet, smärta eller att vara annorlunda. 

De kan känna en rädsla av att inte tas för samma person som de var innan de blev sjuka och 

det kan hindra personerna från att umgås med andra människor. Personer kan ofta uppleva en 

besvikelse över att ha drabbats av en kronisk sjukdom och över att livet plötsligt har 

förändrats. Det är även vanligt att personer med kronisk sjukdom har svaga förhoppningar 

eller en känsla av hopplöshet. Personerna kan hoppas på att ett mirakel över att det ska 

framkomma ett botemedel som kan göra att han eller hon blir frisk och så att personen kan få 
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leva ett normalt liv igen (ibid.). De kan även uppleva att det är en traumatisk upplevelse att 

drabbas av en kronisk sjukdom (Whittemore & Dixon, 2008). Det många personer kan 

uppleva är vanliga känslomässiga reaktioner såsom ilska, sorg, depression, ångest eller 

förnekande i samband med att få en kronisk diagnos (ibid.).

En person lär sig leva med de symtom som uppkommer vid en sjukdom, men när en diagnos 

sätts blir sjukdomen svårare att hantera eftersom personens upplevelser går från att vara sjuk 

med diffusa symtom till att ha en sjukdom (Birkler, 2008). Det är inte en persons sjukdom 

som är intressant utan personens upplevelser av sjukdomen och framförallt upplevelserna av 

världen genom sjukdomen. Upplevelser är det en människa får i mötet med andra människor 

och i det vardagliga livet (Sand och Strang, 2013). Upplevelser är individuella och finns kvar 

som minnen, vilka kan betraktas som värdefulla erfarenheter och kan användas för personlig 

utveckling. En upplevelse är att ta del av och ta in en händelse (Egidious, 2006). Det varje 

människa upplever är hennes egen upplevelse och den kan inte helt förstås eller tolkas av 

någon annan (Eriksson, 1991). I det här arbetet kommer begreppet upplevelse definieras som 

tankar och känslor utifrån de unga vuxnas levda erfarenheter.

Unga vuxna

Enligt Socialstyrelsen (2016c) definieras unga vuxna oftast som personer mellan 18-29 år, 

men det förekommer även att personer som är 16 år inkluderas i den definitionen. Enligt 

Regeringen (2005) omfattar ungdomstiden en mer utsträckt tid och är mer än bara 

tonårstiden. Numera delas ungdomsgruppen in i tre delar; 10–13-åringar, 14–19-åringar och 

20–29-åringar, den senare gruppen benämns oftast som unga vuxna (ibid.). Det finns 

svårigheter att ange definitiva åldersgränser för en ung vuxen, men mellan 18-25 år är det 

vanligt att unga personer successivt övergår till att bli vuxna (Sand & Strang, 2013). I studien 

kommer begreppet unga vuxna definieras som personer i åldrarna 16-29 år.

Palliativ vård

Palliativ vård är hälso- och sjukvård som inte strävar efter att bota utan att lindra lidande och 

främja livskvaliteten för personer med en progressiv, obotlig sjukdom eller skada (Glimelius, 

2005; Lorentsen & Gron, 2011; Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård syftar även till att 

förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt av sjukdom eller skada. Genom att göra 

en noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem, 
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samt genom samarbete i multiprofessionella team kan lidande lindras och förebyggas. Det 

palliativa förhållningssättet kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja 

individen till att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut, 

oavsett ålder eller diagnos. Palliativ vård innebär även att ge stöd till närstående (ibid.)

Den palliativa vården innefattar två faser, en inledande tidig fas och en avslutande sen fas 

(Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga fasen kan vara olika lång beroende på person och 

sjukdom. I den tidiga fasen ges livsförlängande behandling som är lämplig för personen 

samtidigt som det genomförs insatser som främjar högre livskvalitet. Den sena fasen kan vara 

kort och syftet med vården är då att lindra lidande samt att främja en hög livskvalitet för 

personen, närstående och andra nära berörda. När vården ska övergå från tidig till sen fas, när 

vården övergår från att vara livsförlängande till att vara lindrande, kan vara svår att fastställa 

(ibid.). Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar som består av symtomkontroll, samarbete i 

mångprofessionellt team, kommunikation samt stöd till anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). Vid 

symtomkontroll ska smärta och andra besvärliga symtom lindras med hänsyn till personens 

autonomi och integritet. Symtomlindringen innefattar såväl fysiska som psykiska, sociala och 

existentiella behov. Samarbete i mångprofessionellt team innebär att olika professioner 

arbetar tillsammans i ett gemensamt vårdteam för att ge bästa möjliga vård. Kommunikation

syftar till att upprätthålla goda relationer och att ha adekvat kommunikation inom arbetslaget, 

till den sjuke personen och till anhöriga. Det kan ske genom att besvara de frågor anhöriga 

har kring personens försämrade eller upphörda funktioner. Stöd till anhöriga innebär att 

personens anhöriga ska erbjudas att vara delaktiga i vården samt själva kunna få stöd under 

sjukdomstiden (ibid.).

För att främja en persons möjligheter till delaktighet i vården och för att personen ska få ett så 

bra liv som möjligt vid livets slutskede, finns de 6 S:n som riktlinjer (Hermansson & 

Ternestedt, 2000; Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 2002; Ternestedt, Österling, 

Henoch & Andershed, 2012). De 6 S:n kan även hjälpa personalen att identifiera en persons 

behov. De 6 S:n är självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, strategi

och sammanhang. Självbild är hur en person uppfattar sig själv, sin hälsa och sitt 

välbefinnande. Självbestämmande utgör ett centralt värde i dagens samhälle och att själv 

kunna få vara med och utforma den sista tiden av sitt liv har ett stort värde. Att få vara med 

och bestämma kan exempelvis innebära en önskan om att var personen vill dö, hur personen 
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vill leva sin sista tid, vilka personer som ska finns runt omkring samt hur personen vill ta 

avsked till sina nära och kära. Miljön kring personen bör även anpassas så att personen kan 

behålla sin självständighet och integritet. Sociala relationer är viktiga och även om en person 

inte orkar hantera ett stort socialt nätverk så är det viktigt att det finns några få personer i 

närheten som stöd. En person ska ges möjlighet att umgås med de nära och kära som hon/han 

önskar utifrån vad som är möjligt. Sjuksköterskan bör stödja personen och dess närstående till 

att utnyttja den kvarvarande tiden på ett optimalt sätt. Symtomlindring ingår i en del 

definitioner av den palliativa vårdfilosofin och symtomen som en person har är en förändring, 

ett obehag eller ett lidande till följd av ohälsa. Symtomlindring är ofta viktigt för att personen 

ska orka delta i sociala sammanhang (ibid.).

Livsvärldsteorin

Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå, beskriva och analysera hur världen upplevs av 

människor (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärldsteorin 

valdes som teoretisk referensram, eftersom syftet med studien var att beskriva unga vuxnas 

upplevelser av att leva med obotlig cancer. En människas livsvärld handlar om hur hon eller 

han upplever sin omvärld och samhörigheten med andra människor (Dahlberg & Segesten, 

2010). Människan finns till i världen via en livsvärld och det är där människan älskar, hatar, 

arbetar, leker, tycker och tänker och det går inte att komma ifrån så länge människan är vid 

liv (Dahlberg et al., 2003). Individens livsvärld kan inte sägas vara meningslös då personen 

alltid befinner sig i ett sammanhang, vilket påverkas av hennes upplevelser av vad som gäller 

hälsa och ohälsa, välbefinnande och lidande (ibid.).

Livsvärldsteorin kan vara behjälplig för att tydliggöra en individs personliga upplevelser och 

erfarenheter (Dahlberg et al., 2003). Livsvärlden är den värld som tas för given och upplevs 

utifrån ett förstapersonsperspektiv och är samtidigt den värld som innehåller fenomen som 

inte kan delas med en annan människa (Birkler, 2008). När en diagnos ställs kan livsvärlden 

vara svår att hantera eftersom personen går från att känna sig sjuk till att ha en sjukdom. 

Enligt livsvärldsperspektivet är personens egen berättelse och livshistoria intressant 

(Dahlberg et al., 2003). En sjukdom är mycket mer än att vara sjuk, att ha symtom eller att få 

behandling, då det även är en förlust av förmågor och en störd livsharmoni (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008). Genom en berättelse uppmärksammas personens perspektiv och 

vad som gör att personen upplever välbefinnande. Dahlberg et al. (2003) menar att det är 
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vanligt att existentiella frågor uppkommer i personens livsvärld. En stor utmaning kan vara

att bilden av sig själv, världen och framtiden förändras vilket kommer att påverka personens 

fortsatta liv (Simonelli, Fowler, Maxwell, & Andersen, 2008). Vilket kan kopplas till 

livsvärldsperspektivet som ger förståelse för en människas upplevelser och hennes reaktioner 

på den nya tillvaron (Dahlberg et al., 2003). Livsvärlden innefattar allt som människan 

känner och upplever i det vardagliga livet (ibid.). Unga vuxnas upplevelser kan skilja sig 

ifrån äldres, då de äldre har levt en större del av sina liv samt att de har mer erfarenhet av 

livet. Livsvärldsteorin kan hjälpa sjuksköterskan att förstå en ung vuxens upplevelser av att 

leva med obotlig cancer då sjuksköterskan kan få en förståelse av vad som gör att personen 

känner välbefinnande eller reagerar på den nya tillvaron. En sjukdom orsakar en förlust av 

förmågor och ger en störd livsharmoni och genom att få en bättre förståelse av de unga 

vuxnas upplevelser skulle det i sin tur kunna leda till en förbättrad omvårdnad som är 

personcentrerad efter de unga vuxnas individuella behov.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig cancer.

Metod
Design
Studien baserades på patografier med en kvalitativ design för att få en helhetsbild av unga 

vuxnas upplevelser av att leva med obotlig cancer. Enligt Henricson och Billhult (2012) och 

Kristensson (2014) innebär en studie med kvalitativ design att beskriva människors 

upplevelser, erfarenheter eller tankar och resultatet går inte att generalisera. Studien är 

baserad på patografier och enligt Hawkins (1999) är en patografi en självbiografi där 

författaren skriver om sina levda erfarenheter av en sjukdom och behandling. Genom att 

använda självbiografier ges ett unikt “fönster” av en persons upplevelser som kan avslöja 

olika aspekter som personen upplever i samband med sin sjukdom. Självbiografier ger en 

ökad möjlighet för personen att uttrycka sina förhoppningar, rädslor och bekymmer som 

kommer med en sjukdom genom att skriva ner sina tankar. I självbiografier ges det en bra

uppfattning om olika personers attityder och antaganden om en sjukdom (ibid.). Patografier 

kan eventuellt återge en avgränsad del av en persons liv där personen tänker tillbaka på en 

händelse (Olsson och Sörensen, 2013; Danielson, 2014). Syftet med att använda patografier 
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var att få en ökad och djupare förståelse för unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig 

cancer.

Urval

Inklusionskriterierna för studien var att böckerna skulle vara självbiografier och skrivna 

under en persons sjukdomsförlopp. Författarna skulle vara från Norden för att vården skulle 

vara så likvärdig som möjlig, då vården kan påverka upplevelsen av att leva med obotlig 

cancer. Böckerna skulle innehålla en persons upplevelser av att leva med obotlig cancer och 

vara skrivna på svenska eller översatta till svenska. Författarna skulle vara i åldrarna 16-29 år 

då syftet var att undersöka unga vuxnas upplevelser. För att få en så aktuell bild som möjligt 

av vården, vilket kan påverka de unga vuxnas upplevelser, skulle böckerna vara skrivna från 

2006 och framåt.

Datainsamling

Databasen Libris användes som sökverktyg för att finna böcker som passade till syftet. Enligt 

Willman, Bahtsevani och Stoltz (2016) är Libris en svensk nationell bibliotekskatalog som 

innehåller all litteratur som finns svenska bibliotek.

Först gjordes en sökning i Libris med endast sökordet obotlig cancer där 7 stycken böcker 

visades, (se bilaga 1). De 7 böckernas titlar lästes igenom varav en bok passade in på syftet 

och inklusionskriterierna, den boken var “I kroppen min: mot livets slut och alltings början.”

där referatet lästes igenom på Adlibris. Vidare gjordes en sökning i Adlibris på “I kroppen 

min: mot livets slut och alltings början.” för att finna ytterligare sökord. Sökorden som kom 

fram var biografi, onkologi och hantering av sjukdom. De nya sökorden i en kombination 

med obotlig cancer gav inga träffar. Alla sökorden kombinerades sedan med varandra vilket 

gav totalt 30 träffar där ingen av böckerna stämde överens med inklusionskriterierna. I

Adlibris upptäcktes det att det fanns en fortsättning till “I kroppen min: mot livets slut och 

alltings början” som var “I kroppen min: vägsjäl”. “I kroppen min: vägsjäl” valdes att tas 

med för att få med hela sjukdomsförloppet. Efter att ha läst igenom referatet till “I kroppen 

min: vägsjäl” i Adlibris upptäcktes det att bägge böckerna var baserade på en blogg. Vidare 

valdes bloggar att tas med bland sökorden. Det gjordes ytterligare en sökning i Libris med 

sökorden biografi, onkologi och hantering av sjukdom i kombination med sökordet bloggar. 

Sökorden biografi och bloggar gav totalt 10 stycken träffar i Libris och referatet till boken 
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“En kvinnas sista ord” lästes igenom i Adlibris. Övriga böcker valdes bort då de inte svarade 

på syftet eller uppfyllde inklusionskriterierna.

Patografier

Titel: I kroppen min: mot livets slut och alltings början.

Författare: Kristian Gidlund

Ålder: 29

Årtal: 2013

Land: Sverige

Sidantal: 329

Handling: Boken är baserad på en blogg där Kristian Gidlund skriver sina tankar om sin 

cancer. Läsaren får följa Kristians vardag och hans funderingar kring livet och döden. 

Cytostatikabehandlingarna gick till en början bra och Kristian bedömdes vara fri från 

cancerceller. Efter några månader kommer cancern tillbaka och den här gången är cancern 

obotlig. Kristian kämpar för att överleva så länge som det är möjligt.

Titel: I kroppen min: vägsjäl

Författare: Kristian Gidlund

Ålder: 29

Årtal: 2014

Land: Sverige

Sidantal: 216

Handling: I Kristian Gidlunds andra bok får läsaren följa Kristian när han fortsätter kämpa 

mot sin cancersjukdom. Kristian beskriver sina tankar och känslor som han har under de sista 

sju månader som han har kvar att leva. En stor del av boken innehåller bilder från en 

fotoutställning om Kristian som är gjord av Emma Svensson.

Titel: En ung kvinnas sista ord.

Författare: Regine Stokke

Ålder: 18

Årtal: 2012

Land: Norge

Sidantal: 281
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Handling: Under sommaren har Regine varit tröttare än vanligt och infektionerna har avlöst 

varandra. Efter ett läkarbesök får Regine veta att hon har leukemi. Några månader efter 

cancerbeskedet startar Regine en blogg för att skriva om sin vardag. Regine skriver om 

sjukhusvistelser, behandlingar och om att leva livet så mycket som möjligt.

Dataanalys

En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) användes för att 

analysera patografierna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kvalitativ 

innehållsanalys en lämplig metod för att analysera och tolka en stor mängd data. En manifest 

ansats med latenta inslag användes då Graneheim och Lundman (2004) menar att en manifest 

ansats framhäver de synliga och uppenbara komponenterna medan den latenta ansatsen 

fokuserar på tolkningen av den underliggande innebörden av en text.

Böckerna lästes igenom enskilt en första gång för att få en överblick av texten och vid andra 

genomläsningen togs meningsenheter ut som överensstämde med syftet. Det gjordes 

självständigt för att inte påverka varandras åsikter om vad som passade in på syftet. Eftersom 

det inte hade framkommit så många meningsenheter vid andra läsningen lästes böckerna 

igenom självständigt en tredje gång. Vid denna genomläsning hittades fler meningsenheter.

Meningsenheter valdes ut och sidnummer skrevs ned för att lättare kunna gå tillbaka i 

böckerna, (se bilaga 2). Graneheim och Lundman (2004) skriver att meningsenheter 

innehåller flera ord, meningar eller stycken som har en och samma innebörd (ibid.). Därefter 

kondenserades meningsenheterna och enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

kondensering en process som innebär att korta ner texten i meningsenheterna men att 

fortfarande bibehålla kärnan i innehållet. Därefter kodades de kondenserade 

meningsenheterna vilket Graneheim och Lundman (2004) och Kristensson (2014) skriver är 

ett sätt att förkorta ner texten ytterligare och att sätta en etikett som sammanfattar innehållet i 

texten. För att få en helhetssyn över analysen skrevs materialet ut och klipptes isär för att 

lättare kunna sorteras in i olika högar och se likheter samt olikheter i innehållet.

Meningsenheterna som togs ut andra gången sorterades i datorn. Koder med liknande 

innebörd fördes samman för att slutligen bilda kategorier med tillhörande underkategorier. 

Graneheim och Lundman (2004) framhäver att en kategori är en grupp av koder med 

gemensamma likheter och ska beskriva de kodade meningsenheternas innehåll. Kategorierna 
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ska inte likna varandra utan måste ha olika betydelse och koderna får inte passa in i mer än en 

kategori. Underkategorier skapas för att kunna framhäva skillnader under en och samma 

kategori (ibid.).

Resultat

Resultatet av analysen ledde fram till fyra kategorier och sex underkategorier. Kategorin 

kroppsliga förändringar fick tre underkategorier, smärta, trötthet och biverkningar av 

behandling. Kategorin mental påfrestning fick två underkategorier, nedstämdhet och rädsla. 

Kategorin oro för anhöriga blev utan underkategori. Kategorin pendling mellan hopp och 

förtvivlan fick underkategorin drömmar om framtiden.

Kroppsliga förändringar

De unga personerna fick olika kroppsliga förändringar såsom smärta, trötthet och 

biverkningar från olika behandlingar till följd av deras cancersjukdom. Kroppen blev allt 

slitnare desto längre tiden gick. De unga vuxna kunde märka hur kroppen förföll av att de 

fick yrsel och att matlusten försvann. Det kunde ta upp till en och en halvtimme för 

personerna att äta upp maten vid måltiderna.

Matlusten är helt borta. Äter bara två måltider om dagen, och det är ju 

för lite (Gidlund, 2014, s. 213).

Emellanåt blev det många sömnlösa nätter med feber, svettningar och ibland väcktes 

personerna av att kroppen krampade. De unga vuxna kunde uppleva obehag av att vara nära 

andra människor då de visste att de hade ett nedsatt immunförsvar. De unga personerna visste 

att de var extra mottagliga för olika infektioner som deras kroppar inte skulle ha orkat ta hand 

om på grund av cancern. Det syntes på kroppen att den hade påverkats av cancersjukdomen

då personerna gick ner mycket i vikt och huden sjönk in i kinderna. De upplevde att 

sjukdomen var svårare att hantera än vad de hade trott.

Smärta

Smärta var en stor del av vardagen av att leva med obotlig cancer och smärtan märktes av i 

olika delar av kroppen. Personerna tillbringade mycket tid i soffan eller i sängen under de 

värsta perioderna av smärta. De unga personerna blev orkeslösa av smärtan och det fanns inte 
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någon energi till att göra något annat än att vila. De unga vuxna fick allt svårare att röra på 

sig då de hade en särskild smärta i musklerna och i skelettet. De unga vuxna kunde uppleva 

att det svartnade för ögonen för att smärtan var så intensiv. 

Smärtorna i magen har blivit värre, så illa att det nästan är outhärdligt 

(Gidlund, 2014, s.232).

De kunde även uppleva att kroppsdelar som armar och ben ömmade, krampade eller värkte.

Personerna visste att det inte var ovanligt att ha smärtor under långa perioder vid cancer.

Smärtan kunde pågå i flera veckor och när personerna blev vana vid smärtan förändrades den. 

Smärtorna försvann ibland, men när smärtorna väl kom tillbaka så var de så intensiva att de 

knappt gick att smärtlindra. De unga vuxna var tvungna att ta höga doser med smärtlindrande 

läkemedel som medförde ett beroende och tillslut var inte smärtpumparna som

hemsjukvården hade ordnat med tillräckliga. Efter en behandling kunde personerna uppleva 

en intensiv smärta som försvann efter några dagar bara för att sedan komma tillbaka vid nästa 

behandling.

Trötthet

De unga vuxna kände av en trötthet som påverkade deras vardag i form av att de inte orkade 

umgås med sina familjer och vänner, koncentrera sig på en uppgift eller lyssna på andra 

människor. Sjukdomen kunde även märkas av i vardagen av att personerna hade nedsatt ork 

och att vissa aktiviteter som friska personer kunde se som självklara inte längre gick att 

utföra. Vissa dagar orkade personerna endast ligga i sängen eller i soffan för att de var så 

trötta medan andra dagar kunde vara bättre då personerna orkade gå en promenad. De unga 

vuxna ville göra saker som skulle ge dem positiv energi som till exempel att fotografera, 

träffa kompisar eller ta en promenad i skogen men som de inte orkade utföra för att de inte 

hade någon energi i kroppen. De unga vuxna upplevde att de hade några få timmar mitt på 

dagen då de orkade göra något innan tröttheten tog över igen. De klarade inte av att planera 

en längre tid framöver utan kunde endast planera några dagar, emellanåt timmar framåt, då de 

inte visste om de orkade med några aktiviteter eller inte. 

De unga vuxna upplevde att tröttheten kunde komma när de minst anade det och att de inte 

orkade stå emot tröttheten. De kände att tröttheten gjorde dem nedstämda och att om de hade 

känt sig piggare hade sjukdomen varit lättare att hantera. De unga vuxna upplevde att de 
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förtvinade och försämrades desto mer tiden gick. Det märktes hur utmattade deras kroppar 

var, när de inte längre orkade gå ett varv runt huset.

Vissa dagar kan jag inte ens gå ett varv runt huset (Gidlund, 2013, s. 

307).

Vissa dagar var personerna helt orkeslösa och utan energi men de tvingade sig ändå att gå ut 

på en promenad. En sådan kraftansträngning som en promenad hade en positiv inverkan på 

deras trötta kroppar, sedan kunde det dröja många dagar innan de orkade gå ut igen. Det var 

en stor påfrestning för kroppen att kämpa mot cancern och efter ett tag hade personerna ingen 

energi kvar att kämpa med.

Biverkningar av behandling

Efter en cellgiftsbehandling kunde kroppen värka eller magen vara i uppror som biverkningar 

till cytostatikan. De unga personerna kunde uppleva att fingrarna blev stela och att känseln i

dem försvann. Även läpparna kunde domna bort och då blev det obehagligt att prata. Den

vanligaste biverkningen var håravfall och i början av behandlingarna kunde det ligga 

hårtussar på kudden på morgnarna. De unga vuxna upplevde att huden, ögonlocken och 

slemhinnorna torkade ut efter behandlingarna. Klåda var en annan biverkning i och med att 

huden torkade ut.

Biverkningarna från behandlingen torkar ut ögonlocken, gör dem sträva 

som kardborreband (Gidlund, 2013, s. 283).

Behandlingarna tog oftast hårt på kroppen men ibland upplevde personerna att 

behandlingarna fungerade då de kunde äta mer även om smaksinnet försvann en kort tid efter 

en behandling. Mot slutet av sjukdomen upphörde cytostatikabehandlingarna då det inte hade 

någon effekt på tumörerna längre samt för att personernas kroppar inte skulle klara av fler 

behandlingar. Gifter blev kvar i kroppen istället för att rensas ut då levern och andra organ i 

kroppen slutade att fungera.

Mental påfrestning

För de unga vuxna innebar obotlig cancer en mental påfrestning som yttrade sig i olika 

former såsom rädsla och nedstämdhet. Personerna försökte emellanåt stänga ute känslor som 

förtvivlan, sorg och rädsla, då de kände att de inte fick ut något av det och det var det lättaste 
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sättet att hantera jobbiga situationer på. Emellanåt upplevde personerna att kroppen kändes 

som en bur och att de inte kunde ta sig ifrån det helvetet som de nu levde i. De unga 

personerna upplevde att det var en stor börda att de inte kunde försvinna de dagar som 

cancern var mer besvärlig att hantera. Personerna höll sig hela tiden sysselsatta för att låta bli 

att känna negativa känslor.

Jag håller mig sysselsatt, är stressad. Måste göra något hela tiden, för att 

låta bli att känna (Stokke, 2012, s. 174).

Personerna upplevde att de var starkt begränsade av sin sjukdom och det var en mental 

påfrestning att veta att de långsamt var på väg att dö. Ibland kunde de unga vuxna 

konfrontera andra människor men i själva verket var det cancern de ville konfrontera. Tillslut 

orkade personerna inte kämpa mer för att de visste att cancern ändå skulle ta deras liv tillslut.

Nedstämdhet

De unga vuxna upplevde att tankarna och humöret blev allt mörkare och dystrare ju längre tid 

de levde med sin cancersjukdom. Tankar om sjukdomen var alltid närvarande och var ibland 

borta korta stunder men när tankarna på cancern väl kom tillbaka kunde tillvaron kännas

tung. Vissa dagar var det svårt att släppa tankarna om cancern, vilket gjorde det svårt att 

fokusera eller att slappna av. 

Ibland lyckas jag tygla tankarna. Men de blir allt mörkare (Gidlund, 

2013, s. 215).

Det var inte lätt att vara positiv eller på bra humör när det enda som personerna ville göra var 

att ligga hemma hela dagarna. De unga vuxna tänkte ibland tillbaka på det liv de hade fått 

leva, som ändå hade varit bra eftersom de hade fått uppleva mycket under deras korta 

livstider. De unga personerna upplevde att livsglädjen försvann när de inte kunde delta i det 

vardagliga livet eller följa sina drömmar. Personernas känslor påverkades negativt på grund 

av sjukdomen och med tiden fick de svårare att skratta. För personerna var det psykiskt 

påfrestande att hela tiden vara i en kamp mellan liv och död, vilket gjorde att de upplevde att 

det var svårt att motivera sig själv. Det uppstod en känsla av nedstämdhet över att de inte 

kunde leva som normalt och att inte få bli friska.
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Rädsla

De unga vuxna upplevde rädsla över att de en dag skulle möta döden och försvinna för att 

aldrig mer komma tillbaka. Personernas största rädsla blev verklighet och de ville fortsätta 

leva även om att de visste att det inte var möjligt. Personerna upplevde det som skrämmande 

och ledsamt att cellgifterna endast bromsade upp sjukdomsförloppet men inte hindrade dem 

från att dö.

Jag är rädd att jag kommer att dö snart (Stokke, 2012, s. 185).

Vid tillfällen då personerna var utmattade av sjukdomen upplevde de att de var mindre rädda 

för att dö. Det gjorde personerna rädda och ledsna när de insåg att de kanske inte hade så lång 

tid kvar att leva om cancern skulle fortsätta utveckla sig så snabbt som den tidigare hade 

gjort. Rädslan för att en dag inte längre existera försvann aldrig för de unga vuxna. 

Personerna önskade mest av allt att de skulle få bli friska igen men ibland kände de att det 

hade varit en befrielse att få dö. Vissa dagar kände personerna att de inte hade något att 

förlora förutom livet och att de då hade en lust att försätta kämpa mot cancern och kunde 

därför testa en ny behandling. De unga vuxna kände en rädsla över vad de skulle förvandlas 

till på vägen mot döden, att de inte skulle vara samma människor som de en gång hade varit. 

De unga vuxna visste att de skulle bli sämre och sämre för att tillslut dö och de hade en 

önskan om att få dö i hemmet som var en trygg miljö för dem.

Oro för anhöriga

Familjen hade en stor del i de unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig cancer genom 

att de fanns där och stöttade vid alla tillfällen. De unga vuxna var ledsna över att involvera 

familjen i sjukdomen och de var oroliga över hur deras familj skulle klara sig efter att de hade 

gått bort. De unga vuxna kände ångest över vad deras familjer och vänner skulle komma ihåg 

av dem. Personerna kände även ångest över att de skulle skapa ett tomrum efter sig och 

förstöra verkligheten för de som de älska mest. Frågor som uppstod under sjukdomens gång 

var exempelvis vad de skulle lämna efter sig samt hur deras familjer skulle hantera att en 

familjemedlem hade gått bort uppstod.

De unga vuxna upplevde en oro över att inte veta om deras familjer visste hur mycket de 

betydde för dem. De var oroliga över hur familjen skulle hantera sorgen och de hade 

funderingar kring hur familjen skulle lyckas gå vidare när de inte längre fanns där. Den 
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största rädslan var att familjen skulle fastna i en sorg som de inte skulle kunna ta sig ur. 

Personerna kände en oro över att inte finnas till för sina familjer och att de skulle dö före sina 

föräldrar. De unga vuxna kände sig ledsna över att de inte skulle få vara med när deras nära 

och kära, framför allt föräldrarna, åldrades. Men emellanåt upplevde de att allt hade varit 

lättare om de bara försvann för att familjen då skulle kunna få gå vidare. Familjerna skulle då 

få möjlighet att få leva sina liv och acceptera att en familjemedlem hade gått bort. Familj och 

vänner kunde omfamna de unga vuxna och de kunde gråta tillsamman över att de unga vuxna 

skulle lämna dem förr eller senare vilket var en tuff upplevelse för alla. Personerna ansåg att 

det hade varit trevligt om fler vänner hade stöttat dem under sjukdomstiden då de upplevde 

att många av deras tidigare vänner försvann på grund av rädslan över att möta en person med 

obotlig cancer. Utan deras familjer hade de aldrig klarat av att kämpa emot sjukdomen så 

länge som de gjorde. De unga vuxna upplevde att sedan de fick sin cancerdiagnos hade de 

börjat värdesätta sina liv mer. De var noga med vilka personer de umgicks med och vad de 

gjorde med sin sista tid i livet. De unga vuxna uppskattade att deras familjer fanns där och 

stöttade dem genom hela sjukdomsförloppet. De upplevde att familjerna kämpa lika mycket 

som dem själva.

Jag är verkligen glad att jag har min familj omkring mig. De har 

verkligen kämpat. De är trötta de också efter allt det här (Stokke, 2012, s. 

241).

Pendling mellan hopp och förtvivlan

De flesta dagarna växlade mellan hopp och förtvivlan, då personerna ena dagen kunde må bra 

för att nästa dag vakna upp med smärtor. Emellanåt orkade de inte göra saker som de mådde 

bra av som att umgås med kompisar, ut och resa eller gå på festivaler utan de stannade 

hemma för att vila. Det fanns vänner som gjorde att de mådde bättre och dessa personer 

gjorde att de unga vuxna orkade kämpa vidare mot cancern. Efter vissa behandlingar kunde 

de känna känslan av glädje över att de slapp biverkningar. Många gånger försökte de unga 

vuxna hoppas på att behandlingarna skulle fungera men andra dagar var det lätt att tappa 

hoppet. Vid cellgiftsbehandlingar kunde det finnas förhoppningar om att cancercellerna 

skulle förminskas eller försvinna helt. De unga vuxna upplevde det svårt att kämpa vidare när 

de inte blev friska efter att ha provat de flesta behandlingar som erbjöds. De unga vuxna 

kunde sakna sina gamla normala liv som de hade innan de blev sjuka. De försökte hålla sig 
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fast vid de dagar som kändes bra, det som var viktigt för dem och gav dem kraft samt glädje 

kunde användas vid de dagar som kändes svåra.

Jag försöker klamra mig fast I de bra dagarnas kraft och glädje (Gidlund, 

2013, s. 247).

Vissa dagar upplevde de unga vuxna att de inte kunde somna ifrån verkligheten, för det liv 

som de en gång hade levt hade nu förvandlats till en mardröm. De unga vuxna insåg att livet 

inte var en dröm utan deras nuvarande verklighet, vilket de upplevde var svårt att acceptera. 

Tillslut fick de beskedet att de var tvungna byta ut eller sluta med cellgifterna. Personerna

blev då medvetna om att de inte hade så mycket tid kvar att leva vilket gjorde att de tappade 

hoppet helt och hållet om att någonsin bli friska.

Drömmar om framtiden

De unga vuxna hoppades att de skulle ha lång tid kvar att leva och hade många drömmar 

inför framtiden. De unga vuxna behövde den motivation de fick av sina drömmar för att orka 

kämpa mot sin cancersjukdom. Drömmarna handlade ofta om möjligheten att skaffa en egen 

familj eller en jobbkarriär. En dröm som personerna ofta hade var att få egna barn att ta hand 

om och att få se dem växa upp. De unga vuxna drömde om vilken slags förälder de skulle bli 

till sina barn och hur deras vardag skulle se ut. Drömmen om att få känna lycka över att få 

möta sitt egna barn och bygga upp en egen familj fanns kvar längst. Framtidsdrömmarna 

försvann efter ett tag och de unga vuxna saknade dem.

Mina drömmar om framtiden är borta. Jag saknar dem så (Gidlund, 

2013, s. 247).

De unga vuxna upplevde att det var en stor förlust av att de slutade dagdrömma och att de 

nattliga drömmarna blev allt färre. Tillslut vågade de inte hoppas eller drömma längre. Det 

gjorde för ont att inse att de inte skulle få uppleva de drömmar som de hade.

Diskussion
Metoddiskussion
Då syftet med studien var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med obotlig 

cancer, ansågs en kvalitativ studie av patografier lämplig. Willman et al. (2016) menar att när 

syftet med en studie är att fördjupa förståelsen eller beskriva personers upplevelser inom 
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omvårdnadsvetenskapen är det relevant att använda en kvalitativ forskningsmetod. Även 

Henricson och Billhult (2012) belyser att den kvalitativa designen används för att få insikt 

och förståelse av upplevelser av en händelse. De unga vuxna skrev om sin vardag vilket 

gjorde att läsaren fick en bra bild av hur det kan vara att leva med obotlig cancer. 

Användningen av patografier gav specifika detaljer som förmodligen inte hade kommit fram i 

en intervju. Patografier ansågs vara ett passande val eftersom den drabbade personen själv 

hade skrivit ner sina upplevelser av att leva med obotlig cancer. Dahlberg (1997) menar att i 

skrivna berättelser är det personens erfarenheter, upplevelser eller uppfattningar som ligger i 

fokus. Dahlborg-Lyckhage (2015) skriver att berättelser som dagböcker och biografier ses 

som livsberättelser där personliga upplevelser av hälsa och ohälsa, vård och lidande beskrivs 

(ibid.).

En intervjustudie var inte aktuell eftersom studien analyserade hela sjukdomsförloppet till 

dess att de unga vuxna gick bort. Ifall studien däremot inte hade fokuserat på hela 

sjukdomsförloppet hade en intervjustudie kunnat vara aktuell för att få ut mer specifika delar

om hur det är att leva med obotlig cancer. Olsson och Sörensen (2013) och Dahlberg (1997) 

menar att det finns en nackdel med att använda sig av patografier vilket kan leda till att det 

uppkommer oklarheter från böckerna där det inte går att få en vidare förklaring, då frågor inte 

kan ställas. Något som skulle kunna påverka resultatet var att inte alla Regines blogginlägg

var medtagna i hennes bok och viktiga delar kan ha tagits bort av bokförlaget. I en mening i 

boken En ung kvinnas sista ord står det att “(...) där hon för övrigt hänvisar till inlägg som 

inte finns bland de representerade (...)”. Det kan även finnas en risk att text kan ha tagits bort 

ur böckerna av författarna, redaktörerna eller förlagen (Olsson och Sörensen, 2013). Trots det 

ansågs de valda patografierna vara passande och tillräckliga för att genomföra studien, i och 

med att de beskrev hela sjukdomsförloppet och böckerna innehöll detaljerade beskrivningar 

av upplevelser av att leva med obotlig cancer. De unga vuxna hade själva valt att publicera 

böckerna om sina levda upplevelser offentligt och att namnge sig själva.

Inklusionskriterier för studien var att böckerna skulle vara skrivna från år 2006 och framåt för 

att få relevant bild av den nutida sjukvården och andra moderna influenser som kan ha 

påverkat upplevelsen av att leva med obotlig cancer. För att undvika felöversättningar och för 

att underlätta förståelsen valdes endast böcker skrivna på svenska eller översatta till svenska. 

Valet av att välja böcker från nordiska länder bidrog till att de unga vuxna i böckerna hade 

upplevt liknande sjukvårdssystem, vilket borde ha bidragit till liknande förutsättningar för 
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likvärdig vård och stöd, Palier (2006) skriver att Sverige och Norge har liknande 

sjukvårdssystem. Upplevelserna hade möjligtvis kunnat påverkas om sjukvårdssystemen hade 

skiljt sig från varandra. Dock kan det ha funnits skillnader i länderna som påverkat de unga 

vuxna men som inte framgick av texten i böckerna men det anses inte ha påverkat resultatet. 

Representanter för båda könen inkluderades vilket har bidragit till att öka trovärdigheten för 

resultatet, då upplevelser av obotlig cancer finns hos både män och kvinnor.

Libris ansågs vara en relevant databas att använda för datainsamling eftersom Willman et al. 

(2016) skriver att Libris är en svensk nationell bibliotekdatabas som innehåller all litteratur 

som kan hittas på svenska bibliotek. Adlibris var ett bra komplement för att få fram fler 

sökord till Libris. Fler sökord hade kunnat inkluderas men de sökorden som användes i 

kombination med varandra ansågs tillräckligt relevanta och det framkom tillräckligt med 

litteratur för studien. Willman et al. (2016) skriver att det är betydelsefullt att kombinera olika 

sökord för att inkludera så mycket litteratur som möjligt. 

Att använda tre böcker till datainsamling gav ett bra underlag även om två av böckerna var 

skrivna av en och samma person. Böcker från fler författare kunde ha ökat trovärdigheten i

resultatet, men de tre böckerna som hittades passade in på inklusionskriterierna och ansågs 

innehålla tillräckligt med material för att kunna få fram ett trovärdigt resultat. Den ena 

författaren av böckerna hade erfarenhet av att uttrycka sig formellt i skrift och det kan ha 

bidragit till att personens känslor inte förmedlades på ett genuint sätt. Då personen hade 

kunskap av att kunna påverka människor genom skrift samt beröra läsarna vilket kan ha varit 

en nackdel. Det skulle även kunna ses som en fördel eftersom personen kunde sätta ord på 

sina känslor genom sin erfarenhet av att uttrycka sig i skrift. Dahlborg-Lyckhage (2012) 

skriver att en nackdel vid användning av skrivna berättelser kan vara en svårighet i att 

bedöma vad som är verkligt eller påhittat. Efter en granskning av patografierna bedömdes de 

vara tillräckligt innehållsrika för att få fram ett så pass relevant och omfattande resultat som 

möjligt. Böckerna var en samlad utgivning i bokform av tidigare publicerade blogginlägg. 

Texten hade inte skrivits om utan innehöll författarnas exakta upplevelser ur deras egna 

synvinklar, vilket anses positivt när texterna skulle användas som underlag för textanalys.

Forsberg och Wengström (2016) skriver att dagböcker innehåller människors personliga 

beskrivningar och anses vara värdefulla informationskällor. Enligt Dahlborg-Lyckhage 

(2015) delar människor med sig av sina berättelser i realtid via bloggar i dagens samhälle.
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Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys användes 

eftersom den på ett tydligt sätt beskriver tillvägagångssättet för en innehållsanalys. Henricson 

och Billhult (2012) framhäver att innehållsanalys som metod är lämpligt att använda vid 

behandling av stora mängder text, vilket patografier innehåller. En manifest ansats användes

vid innehållsanalysen vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att texten 

analyseras textnära. Det var dock svårt att inte få in latenta inslag i resultatet, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) skriver, en tolkning görs alltid men att djupet av tolkningen 

varierar. Meningsenheterna valdes ut individuellt för att sedan jämföras och diskuteras 

tillsammans, Henricsson (2012) menar att det tillvägagångssättet stärker trovärdigheten på 

meningsenheterna. Diskussionen om meningsenheterna sågs som en viktig del för att sortera 

ut irrelevanta meningsenheter för studiens syfte. Det ansågs även vara relevant att diskutera 

meningsenheterna för att inte missa väsentligt innehåll som svarade på syftet, vilket ansågs 

stärka trovärdigheten i resultatet. Efter att meningsenheterna hade tagits ut tittade 

handledaren igenom några meningsenheter för att se om de innehöll en rimlig analys. 

Henricson (2012) menar att trovärdigheten stärks om en utomstående kontrollerar innehållet i 

meningsenheterna.

Koderna klipptes ut ur pappersdokument vilket bidrog till en bättre överblick som 

underlättade kategoriseringen i samband med att koderna sorterades efter likheter och 

olikheter. Kategoriseringen gjordes tillsammans för att öka trovärdigheten över att koderna 

skulle hamna i rätt kategori, samt för att se över koder som inte svarade på syftet. 

Kategoriseringen upplevdes som svår och gjordes om flera gånger innan kategorierna var 

färdiga. Kategorinamnen bearbetades både under kategoriseringen och efter att kategorierna 

var klara för att få fram tydliga kategorinamn som svarade mot syftet.

Resultatdiskussion

Utifrån studiens syfte framkom det fyra huvudfynd. Dessa huvudfynd var kroppsliga 

förändringar, mental påfrestning, en oro för anhöriga samt att de unga vuxna kunde känna 

en pendling mellan hopp och förtvivlan.

Det första huvudfyndet som framkom var att obotlig cancer kunde leda till olika kroppsliga 

förändringar såsom smärta, trötthet och även biverkningar från behandlingarna. Yan och Kin-

Fong (2006) undersökte åldrarna 18 år och uppåt och fann i sin studie att personerna kände av



23

smärta vid cancer, som kan försämra de fysiska funktionerna och det kan leda till en psykisk 

utmattning, vilket kan göra att personen upplever en försämrad livskvalité. I föreliggande 

studie framkom det att personerna upplevde koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, 

minskad aptit samt att de gick ner i vikt. Detta skriver också Tsai, Lai, Li, Liu, Chang och Tu 

(2007) som undersökte personer i åldrarna 40 år och uppåt, som i sin studie fann att personer 

som har cancer ofta upplever trötthet men även andra symtom som kan ge en känsla av 

utmattning, exempelvis smärta, sömnsvårigheter, svårigheter att koncentrera sig, 

aptitminskning och viktminskning. Detta visar att personer med obotlig cancer, oavsett ålder,

kan ha liknande upplevelser såsom smärta, minskad aptitminskning samt viktnedgång. I den 

föreliggande studiens resultat framgick det att de unga vuxna inte orkade umgås med sina 

familjer och vänner på grund av smärtan och tröttheten de kände. Här har sjuksköterskan en 

viktig uppgift att symtomlindra såväl fysiskt som psykiskt för att en person med cancer ska 

orka delta i sociala sammanhang eller ha energi till att medverka i aktiviteter (Socialstyrelsen, 

2016c). I resultatet i föreliggande studie framkom det att sjukdomen kunde märkas av i 

vardagen genom att personerna hade mindre ork och att symtomlindring då är av betydelse 

för att förbättra livskvaliteten hos en person med obotlig cancer. Symtomlindring är även en 

av hörnstenarna i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Dahlberg et al. (2003) skriver att 

livsvärlden innefattar allt som människan känner och upplever i det vardagliga livet och att en 

person kan finna välbefinnande trots att ett lidande finns. Avemark, Ericsson och Ljunggren 

(2003) undersökte i sin studie personer i åldrarna 50–70 år och skriver att personer kan få 

nedsatt livskvalitet på grund av sin cancersjukdom. Detta visade sig stämma väl med fynden i 

föreliggande studie om unga vuxna, där detta delvis kunde förhindras genom att personerna 

fick tillgång till god symtomlindring.

Det andra huvudfyndet påvisade att obotlig cancer kunde innebära en mental påfrestning. De 

unga personerna kunde känna rädsla och nedstämdhet över att de inte kunde leva sina liv som 

tidigare. Arman och Rehnsfeldt (2003) och Avemark et al. (2003) studerade personer i 

åldrarna 25–80 år och skriver att personer med cancer kan uppleva rädsla och oro, vilket kan 

bidra till ett lidande för personen. Badger, Braden och Mishel (2001) studerade personer i

åldrarna 25–82 år och deras resultat visar att cancer även kan orsaka nedstämdhet, vilket kan 

leda till en utmaning för personen. Dessa studier (Arman et al., 2003; Avemark et al.,

2003;Badger et al., 2001) visar samstämmighet med föreliggande studie i det att personer

som har obotlig cancer oavsett sin ålder upplever rädsla, oro och nedstämdhet. Eftersom de 

unga vuxna kände sig nedstämda så kan det förstås via livsvärlden då Birkler (2008) menar
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att när en diagnos ställs är det svårt i livsvärlden att hantera, eftersom personen går från att 

vara sjuk till att ha en sjukdom vilket kan förvärra känslorna som uppkommer. I resultatet i

föreliggande studie framgick det även att de unga vuxna kunde känna existentiell ångest över 

att de en dag skulle dö, då cellgifterna endast bromsade upp sjukdomsförloppet men inte 

hindrade dem från att dö. Personer som lever med en kronisk sjukdom kan uppleva 

känslomässiga reaktioner och existentiell ångest i form av en rädsla inför döden, en längtan 

efter döden men samtidigt en längtan efter livet (Dahlberg et al., 2003; Whittemore & Dixon, 

2008; Öhman et al., 2003). 

I resultatet framgick det att de unga vuxna ville dö hemma eftersom det var en trygg och 

välkänd miljö. Detta skriver även Hermansson et al. (2000), Ternestedt et al. (2002) och 

Ternestedt et al. (2012) om, som menar att självbestämmande som ingår i palliativ vård 

innebär att personen får vara med och bestämma över till exempel om var personen vill dö 

samt vilka personer som ska finns runt omkring. Beck-Friis och Strang (2005) skriver att det 

är många personer med obotlig cancer som väljer att vårdas palliativt i sina hem just för den 

trygghet som hemmiljön ger. Många personer väljer att vårdas och dö i hemmet eftersom det 

finns möjlighet till det och för att de kan känna sig otrygga med att vårdas på sjukhus med en 

stel miljö och inrutade dygn. Vården av sjukdomen måste vara lika effektiv i hemmet som på 

sjukhuset, även om inte alla materiella resurser som finns på sjukhus finns i hemmet (ibid.). 

Yan och Kin-Fong (2006) skriver att personer som väljer att vårdas hemma har möjlighet att 

spendera mer tid med sin familj, sina vänner och sin övrig släkt, vilket kan vara en av 

anledningarna till att de unga vuxna valde att vårdas hemma. En annan anledning som 

Dahlberg och Segersten, (2010) skriver om är att människas livsvärld handlar om hur 

personen upplever sin omvärld. Upplevelsen av omvärlden påverkas av personens tidigare 

upplevelser av hälsa och ohälsa, välbefinnande och lidande. Eftersom de unga vuxna, i 

föreliggande studie, valde att dö hemma i en trygg och välkänd miljö, kunde de uppleva en 

bättre hälsa och ett ökat välbefinnande samtidigt som deras lidande minskade. Detta stämmer

väl med fynden från Yan och Kin-Fong (2006) studie av vuxna där personerna också valde 

att dö hemma hos sina familjer, i en trygg och välkänd miljö.

Det tredje huvudfyndet som framkom i resultatet var att familjen var en stor del i den sjuka 

personens livsvärld, genom att de alltid fanns där och stöttade de unga vuxna när sjukdomen

var som värst. De unga personerna kunde uppleva att de var ledsna över att behöva involvera 

sina familjer i sjukdomen, Travelbee (1971) anser att när en person går igenom en svår 
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upplevelse kan även den övriga familjen drabbas. Sjuksköterskor bör ha kunskap om hur de 

ska stödja anhöriga till en svårt sjuk person. Desto mer sjuksköterskan kan stödja familjen 

desto mer kan familjen stödja den berörda personen (ibid.). Den palliativa vården syftar bland 

annat till att upprätthålla goda relationer och adekvat kommunikation både till personen och 

till dennes anhöriga för att kunna ge stöd (Hermansson et al., 2000; Ternestedt et al., 2002; 

Ternestedt et al., 2012; Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskan bör stödja den sjuka personen 

och dess närstående så att de har möjlighet att utnyttja den sista tiden de har tillsammans på

ett så optimalt sätt som möjligt. Detta kan ske genom att besvara de frågor som anhöriga har

kring personens försämrade eller upphörda funktioner. Stöd till anhöriga innebär att 

personens anhöriga ska erbjudas vara delaktiga i vården samt att de själva ska kunna få stöd 

under sjukdomstiden (ibid.).

I resultatet framgick det även att de unga vuxna upplevde att när de fick sin cancerdiagnos så 

började de värdesätta sina liv mer. Detta kunde bland annat innebära att de var noga med

vilka personer de umgicks med och vad de spenderade sin tid på. Enligt Arman och 

Rehnsfeldt (2003), som i sin studie studerat personer i åldrarna 25–80 år, visade det sig att en 

person med en cancerdiagnos kan förändra sina värderingar och inställningar till livet. Detta 

bekräftar att oavsett ålder så värdesätter en person med cancer sitt liv mer och ändrar ofta sina 

värderingar kring livet. De unga vuxna i föreliggande studie värdesatte att umgås med sin 

familj och vänner samt att ta vara på den tiden som de hade kvar. Resultatet visade även på 

att de unga vuxna hade velat ha fler vänner som hade hjälpt till och stöttat dem under den 

svåra sjukdomstiden. Detta överensstämmer med Arman och Rehnsfeldt (2003) som fann att

personer med en cancerdiagnos kunde ha en känsla av att förlora familj och vänner. Enligt 

livsvärldsteorin kopplas det till att människans livsvärld handlar om hur hon eller han 

upplever samhörigheten med andra människor (Dahlberg och Segesten, 2010). Trots 

åldersskillnader mellan de personer som omfattas i Arman och Rehnfeldts (2003) studie samt 

i föreliggande studie upplevde personerna att de förlorade vänner till följd av cancern.

Det fjärde huvudfyndet som framkom var att de unga personerna kunde känna att dagarna

växlade mellan hopp och förtvivlan. Ibland kunde dagarna upplevas som en plåga på grund 

av cancern och de unga vuxna kunde kännas att de saknade sina tidigare liv. Sæteren, 

Lindström och Nåden (2010) undersökte personerna i åldrarna 47–76 år och skriver att en 

person med en cancersjukdom kan uppleva en kamp mellan hopp om att leva normalt och en 

förtvivlan om att dö. Det skriver även Öhman et al. (2003) som menar att en känsla av 
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hopplöshet och även svaga förhoppningar vanligtvis uppkommer hos personer med en 

kronisk sjukdom. Utifrån Sæteren et al. (2010) studie samt föreliggande studie framkom det 

att personer med cancer oavsett ålder upplevde att de hade svaga förhoppningar om att bli 

frisk eller att känna förtvivlan över att de kommer att dö. I resultatet från föreliggande studie

framkom det även att de unga vuxnas framtidsdrömmar försvann efter ett tag och att 

personerna kunde känna en saknad av att inte längre drömma. Till slut vågade de inte 

drömma längre då det gjorde för ont att inse att drömmarna som de hade aldrig skulle gå i 

uppfyllelse. Simonelli, Fowler, Maxwell, & Andersen (2008) har studerat personer i åldrarna 

23-83 år och menar att en stor utmaning kan vara att bilden av sig själv, världen och 

framtiden förändras vilket påverkar personens fortsatta liv. Det kan förstås genom 

livsvärldsperspektivet som ger en ökad förståelse för en människas upplevelser och hennes 

reaktioner som sjuksköterskan kan hjälpa till att stödja i den nya tillvaron (Dahlberg et al., 

2003). Trots åldersskillnad mellan de olika grupperna av personer, som studerats i Simonelli

et al. (2008) studie och i föreliggande studie, kan det sägas att personer med cancer upplever 

att de har en förändrad bild av sin värld och sin framtid. I tidigare nämnd studie har 

personerna förmodligen redan fått barn och har förmodligen inte samma längtan och 

framtidsdrömmar om att bilda familj som i föreliggande studie där de unga vuxna ännu inte 

hunnit bilda familj och därför hade en stor längtan efter detta.

Slutsats

Det som utmärkte sig för åldersgruppen i föreliggande studie, var att de unga vuxna upplevde 

en oro över att de skulle dö innan sina föräldrar. De upplevde även en känsla av att överge 

föräldrarna och att de inte skulle få se dem åldras. Något mer som utmärkte sig för de unga 

vuxna var att de kände en saknad över att de inte hade hunnit leva sina liv, vilket bland annat 

innebar att de inte hunnit bilda familj eller få barn. Den kunskap som framkommit i

föreliggande studie kan användas som ett stöd för vårdpersonal, för att skapa bättre förståelse 

för hur unga vuxnas upplever att leva med obotlig cancer. Den här kunskapen kan leda till ett 

bättre bemötande och sjuksköterskor kan använda sig av denna för att öka känslan av 

välbefinnande och minska lidandet hos unga personer med obotlig cancer. Det är även 

betydelsefullt att sjuksköterskan stöttar de anhöriga som också befinner sig i en svår situation 

samtidigt som de har en stor betydelse i vårdandet av personen med obotlig cancer. Det skulle 

därför vara av vikt att undersöka anhörigas perspektiv av att vara anhörig till en person som 

har obotlig cancer. 
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Självständighet

Sökning av patografierna gjordes gemensamt medan patografierna lästes igenom enskilt ett 

flertal gånger för att skapa en enskild uppfattning av böckernas innehåll. Valet av 

meningsenheterna gjordes enskilt för att inte påverka varandras åsikter om passande 

meningar. Analysprocessen av meningsenheterna genomfördes gemensamt. Alla delar i 

studien har arbetats fram gemensamt. Dock hade Ellen huvudansvar för metoden och Erica 

för bakgrunden. Resultatet samt metod- och resultatdiskussionerna arbetades igenom 

gemensamt. Korrekturläsning gjordes såväl enskilt som gemensamt vid flera tillfällen.
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Bilaga 1 Databassökningar

Sökning i Libris

Sökord Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa på 
titelnivå 

Lästa på 
referatnivå

Antal 
valda 

böcker

Obotlig cancer 7 20160928 7 1 1

Obotlig cancer + biografi 0 20160928 0 0 0

Obotlig cancer + bloggar 0 20160928 0 0 0

Onkologi 25 20160928 25 1 0

Onkologi + obotlig cancer 0 20160928 0 0 0

Onkologi + hantering av sjukdom 0 20160928 0 0 0

Onkologi + biografi 2 20160928 2 0 0

Onkologi + bloggar 0 20160928 0 0 0

Hantering av sjukdom 3 20160928 3 0 0

Hantering av sjukdom + bloggar 0 20160928 0 0 0

Hantering av sjukdom + obotlig cancer 0 20160928 0 0 0

Hantering av sjukdom + biografi 0 20160928 0 0 0

Biografi + bloggar 10 20160928 10 1 1

Inklusionskriterier vid sökning i Libris var: bok, svenska och år 2006-2016
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